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اإلهداء

األول فاروق امللك الجاللة صاحب حرضة

موالي
امللك جاللة إىل الغزايل» عند «األخالق كتاب بإهداء أترشف أن حظي من كان
من فليكن مرة، أول الدكتوراه إجازة به نلت الذي الكتاب وهو األول، فؤاد
فاروق امللك جاللة إىل اإلسالمي» «التصوف كتاب بإهداء أترشف أن حظي

مرة. ثالث الدكتوراه إجازة به نلت الذي الكتاب وهو األول،
بالقبول، يتوِّجه ما امللك موالي عطف من الكتاب هذا ينال أن ألرجو وإني

والسالم.
مبارك زكي املخلص
شعبان ٢٣ يف الجديدة مرص
١٩٣٨ سنة أكتوبر ١٣٥٧ / ١٧ سنة



الجامعية. الدراسات رعاية يف العظيم أباه ورث الذي األول فاروق امللك جاللة



مقدمة

الكبري األستاذ العزة صاحب بقلمحرضة
للغة املفتشاألول بك املوىل جاد حممد

املعارف بوزارة العربية

١٩٣٨ سنة أكتوبر ١٣٥٧ / ٢٥ سنة شعبان ٢١ القاهرة:

(١)

١٩٢٤ سنة يف عليه هجومي تذكرت إال مبارك زكي الدكتور األستاذ عىل برصي وقع ما
بالجامعة الدكتوراه امتحان أمامها أدى التي باللجنة عضًوا املعارف وزارة انتدبتني إذ
العلوم دار وكيل الدين خري عبده أحمد األستاذ له املغفور انتدبت كما مرة، أول املرصية
الطيب قلبه عرفوا من جميع من عليه مأسوًفا فمىض شهور منذ املوت منَّا انتاشه الذي

العالية. وأخالقه
أعرفه كنت وإنما شخصية، معرفة مبارك زكي الدكتور أعرف ال األيام تلك يف كنت
بنقد َكِلًفا الهمة بعيد شابٍّا أتصوره فكنت واملجالت، الصحف يف يكتب ما طريق عن

واالستعالء. السيطرة بمظهر للظهور محبٍّا واملؤلفني والكتاب الشعراء
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(األخالق وهي األيام تلك يف الدكتوراه المتحان قدَّمها التي رسالته عىل اطلعت وملا
ويقسو الغزايل اإلسالم حجة عىل يهجم رأيته فيه: ظني صدق ما فيها رأيت الغزايل) عند

غوره. وأسرب عوده ألعجم حسابه يف أتشدد أن من ا بدٍّ أجد فلم عليه،
يومئذ الحارضين من وكان يشاء، من يحرضها علنية الدكتوراه امتحانات ولكن
أفاضل من وجمهور اللبان املجيد عبد الشيخ الجليل األستاذ الفضيلة صاحب حرضة
يف صنع ما عىل مبارك زكي الدكتور محاسبة يف أخذت فلما الرشيف، باألزهر العلماء
وتدخل فتدخل اللبان الشيخ الجليل العالم فضيلة أثارت جوانب تكشفت الغزايل نقد
اللجنة رئيس حكمة ولوال الغيظ، من يموج الجمهور وكاد العلماء، جلة من جماعة معه
النظام الضطرب بك، فهمي منصور الدكتور األستاذ العزة صاحب حرضة وهو يومئذ،

االمتحان. عقد وانفرط
الدكتوراه إجازة مبارك زكي منح عن نقاشها أسفر للمداولة اللجنة خلت وحني
عما مسئولة غري اللجنة أن عىل الجلسة محرض يف ينص أن واقرتحت جدا» «جيد بدرجة
بأن أقنعنا بك فهمي منصور الدكتور األستاذ ولكن والجموح، الشطط من الرسالة يف
وأن ويصيب، فيها الطالب يخطئ عقلية محاولة هو الدكتوراه امتحان أن املفهوم من
لنفيس االحتياط قصدت وإنما عندي مفهوما ذلك وكان ممحصة، إال تخرج لن الرسالة

ولزمالئي.

(٢)

الدكتور عىل هجومي أن األسف مع تبينت ولكني الحد، هذا عند انتهت املشكلة أظن وكنت
وجريدة املقطم جريدة يف العلماء من جماعة عليه حمل فقد عواقب، له كانت مبارك زكي
أمد الدجوي يوسف الشيخ الكبري األستاذ الفضيلة صاحب حرضة لواءهم يحمل األخبار،

برحمته. هللا تغمده مكي أحمد الشيخ واألستاذ النافعة، حياته يف هللا
ملا واملجادلة املضاولة يف حياته يقيض قد مبارك زكي الدكتور أن عرفت ذلك وعند

مشاغب. متعسف باحث أنه من النفوس يف استقر
ما تعقب وإىل الجديدة الشخصية هذه إىل نظري يوجه ألن كافيا الحادث ذلك كان
يتعقب أن يستطيع الذي َمن ولكن والفلسفية، األدبية للدراسات الرض أو النفع من تؤدي

مبارك؟ زكي الدكتور
عليه؟ أو له يحكم أن يريد ملن فرصة يرتك وال أبدا، يسكت ال وهو ذلك يمكن وكيف
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مقدمة

فتضيفه األم كتاب نسب حقق حني صنع كما الفقهية الدقائق يف يجادل حينا تراه
إىل وتنظر النحويني إىل فتضيفه النحوية املعضالت يف يجادل تراه وحينا الفقهاء، إىل
النقد غري يحسن ال رجال فتحسبه الشعراء» بني «املوازنة كتاب أو الفني» «النثر كتاب

األدبي.
شاب أنه إليك فيخيل الشعراء من للعشاق الطريفة ودراساته الغرامية رسائله وتقرأ

الرعابيب. الغيد بهوى واالغتباق االصطباح غري يعرف ال
يف مقاالته وتنظر املصلحني كبار من فتعده والتقاليد» والدين «اللغة رسالة وتنظر
واملؤلفني والشعراء الكتاب عىل هجومه وتقرأ املربني، أقطاب من فرتاه والتعليم الرتبية
البالد إىل رحالته وأحاديث واملجالس األندية يف أخباره عن وتسمع الهدامني من فتخاله
أنه فتعتقد والسدارة القبعة إىل ثم الطربوش إىل العمامة من وانتقاله والغربية الرشقية

والشعوب. األمم أخالق بدرس املولعني من
جامعة يف الدكتوراه امتحان سيؤدي أنه الصحف يف قرأت الضجيج هذا وسط ويف
الدكتوراه ألشاهد إليها وقصدت الحافزة األعمال من عندي كان ما فأرجأت األول فؤاد
النظارة مع حرضت وكذلك باريس جامعة إىل مشاغباته ميدان نقل قد كان ألنه الثالثة؛
ال قد رأيه فيه وكونت عاما عرش ثالثة منذ امتحانه يف اشرتكت الذي التلميذ» «هذا ألرى

الحظت؟ وماذا رأيت؟ فماذا عليه اطلع لو يرضيه
الطالب كان ١٩٣٧ سنة يف الدكتوراه طالب غري ١٩٢٤ سنة يف الدكتوراه طالب رأيت
الجديد الطالب أما تأدب بال أقول وال تلطف وال تهيب بال االمتحان لجنة يجادل األول
يستمع واالستحياء: التواضع أمثلة من مثاال وكان والذوق، األدب آيات من آية فكان
الثالثة صنعت فماذا واالحرتاس، بالتحفظ مقرون بذكاء عليه ويجيب بهدوء، السؤال

مبارك؟ زكي بالدكتور عاما عرش
يصنع وكذلك انقطاع، أشد وماضيه بنيحارضه الصلة وانقطعت تاما تغريا تغري لقد
وال الغطرسة وال العنف يعرفون ال مهذبني متواضعني يجعلهم فهو األوفياء بأبنائه العلم

الكربياء.
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(٣)

املالحظات، بعض إليه ألقدم الجديدة رسالته فعرضعيلّ والذوق األدب يف الدكتور وبالغ
فرأيت الجديدة الرسالة يف نظرت وقد األخالق فلسفة بدراسة املشتغلني من أني بوصف
عينه هو اإلسالمي» «التصوف كتاب فمؤلف يتبدل، ولم يتغري لم مبارك زكي الدكتور
أملك ماذا ولكن وأفتك، أخطر الجديد كتابه يف هو بل الغزايل» عند «األخالق كتاب مؤلف

املرة؟ هذه مقاومته يف
شديدة وهي الرشف برتبة الفلسفة يف الدكتوراه درجة منحته األول فؤاد جامعة إن
ضمت قد أمامها امتحانه أدى التي اللجنة أن سيما وال املستحقني، عىل إال باأللقاب الضن
منصور والدكتور بك الرازق عبد مصطفى األستاذ معايل بينهم من العلماء أكابر من نخبة

غربال. شفيق واألستاذ عزام الوهاب عبد والدكتور بك فهمي
كل يف مبارك زكي والدكتور أتفق ال بأني فأرصح الثناء يف أحرتس أن واجبي ومن
اتفقوا قلما فالباحثون ذلك يف غرو وال اإلسالمي، التصوف كتاب يف اآلراء من عرضه ما
مستقال النية حسن الباحث يكون أن املنصفني جميع وعند عندي املهم إن واحد، رأي عىل
هذا كتابه يف فهو التفوق: كل متفوق الناحية هذه من مبارك والدكتور الفلسفية، آرائه يف

التصوف. أرسار يفهم من دراسة التصوف يدرس
الوجوه يدرس هللا أثابه فاملؤلف الكتاب، هذا يف الظهور كل ظاهر الفلسفي والعقل
عليك يعرض حني األحايني بعض يف الغرابة إىل حاله يصل وقد الواحد، للرأي املختلفة
أشخاص وكأنه الوحيد رأيه كأنها صورة لكل متشيعا تراه ثم اآلراء من لرأي صور عدة

واحد. شخص ال يتحاورون
مواهبه تنضج حني إال للباحث يتوفر ال وهو أعرف، فيما الفلسفي العقل هو وذلك

اآلراء. من لرأي التعصب عن ويكرب
إىل حاجة يف كنا وما التصوف، يف املصنفات من ألوفا أو مئات املسلمون ألف لقد

جديد. كتاب
التصوف، إىل الدعوة يف كتابه يؤلف لم أنه هي مبارك زكي للدكتور الصحيحة فاملزية
وعيوب، محاسن من فيه ما التصوففبنيَّ نقد يف ألفكتابه وإنما التصوف، عىل الهجوم أو

متني. وأسلوب رائعة، وحماسة فائقة برصاحة وقوة، ضعف من فيه عما وكشف
كتاب يف عرضها التي اآلراء من كثري يف املؤلف هذا أخالف قد بأني ثانية مرة وأرصح
غري اليوم ينقصنا فما املؤلفني، لسائر قدوة يكون أن أتمنى ولكني اإلسالمي، التصوف

التأليف. جودة يف رشط أول وهو االبتكار،
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مقدمة

(٤)

الشعور يغرس أنه وأعتقد الروح، بقوة يفيض الكتاب هذا أن أشهد التحفظ هذا بعد وأنا
من يريحني الرأي هذا وتسجيل املعاني، أرسار فهم إىل القارئ ويوجه الخلقية بالتبعة
آراء يف الشك عىل علنا الجمهور حرضت حني ١٩٢٤ سنة منذ أرقني الذي اإلحساس
األدبية الدراسات يف شبابه أنفق الذي املخلص الفاضل الرجل مبارك، زكي الدكتور

والفلسفية.
حياته. يف وأطال بمؤلفاته، ونفع التوفيق، دوام له هللا كتب

15





املؤلف كلمة

مبارك السالم عبد زكي محمد بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم

هللا. هدانا أن لوال لنهتدَي كنا وما لهذا، هدانا الذي هلل الحمد
سنني، تسع نحو نفيس به شغلت كتاب وهو اإلسالمي، التصوف كتاب فهذا بعد، أما
أصرب بمثلها ابتيل لو عجاف أعوام يف أنفقت، ما والعافية الجهد من تأليفه يف وأنفقت
الناس مع حرب يف كنت فقد اللواء، وطوى السيف أللقى الشجعان وأشجع الصابرين

الزمان. وغدر الناس بإفك املقادير ابتلته من ويح ويا الزمان، ومع
ما بفضل عزيمتي قويت فقد عالية، لحكمة إال الرش يخلق لم شأنه عز هللا ولكن
يعجز قد الظلم أن عىل الدليل أقيم أن واستطعت االضطهاد، رضوب من حياتي يف عانيت

الرجال. عزائم تقويض عن
يف سنة عرشين فأقيض أرسفت الذي مثل نفيس عىل أرسف أن هواَي من كان وهل

نضال؟! يف نضاًال كلها كانت وباريس القاهرة بني الجامعية الحياة
يف إال أميس وال أصبح فال والطمأنينة الهدوء من حياتي تخلو أن هواي من كان هل

وكفاح؟! عراك
ما إال الحياة نعيم من يل يكون فال إليه، انتهيت ما إىل أنتهي أن هواي من كان هل

األحياء؟! أعايش أني نفيس ألوهم حني إىل حني من بقلمي أصوره
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ألقى أن الجد بفضل استطعت ملا وتوفيقك لطفك فلوال وتعاليت، ربي يا تباركت
والكربياء. باالستطالة زماني أهل

زماني؟ أهل هم ومن
أضواء تحت العيون بإقذاء البالء نعمة هللا حرمهم الذين الظرفاء الكساىل هم

املصابيح.

األخالق. يف والتصوف األدب، يف التصوف قسمني: إىل الكتاب هذا ينقسم
األساتذة مجلس طلب فقد الغموض، أشد غامًضا يظهر فيما املوضوع هذا كان وقد
يرفضجعله أو ليقبل الكتاب هذا الغرضمن بها نرشح مذكرة له نقدم أن اآلداب بكلية
استطاع كيف نبني أن نريد بأننا يومئذ أجبنا وقد الدكتوراه، المتحان رسالة موضوع
بال الدرس يستحق موضوع وهو األخالق، يف ومذهبًا األدب يف فنٍّا يخلق أن التصوف

جدال.
كيف ندري ال وكنا األرجاء، مظلمة حرية يف كنا فقد حق، عىل األساتذة مجلس وكان
لو أهمية من لها ما وتصور العنارص عىل االطالع هو حينذاك نملك كنا ما وكل نتوجه،

مقبول. واضح نظام يف وضعت
من ألوًفا جمعنا كنا فقد والصعوبة، العرس من غاية يف كان ذلك إىل السبيل ولكن
يف للدكتوراه رسالة منها نسوي وكيف ببعض، بعضها نربط كيف ندري ال الُجذاذات

الجامعية. الرشائط تستويف الفلسفة
فقد معني، وال هاٍد بال وحده املصاعب يخرتق فرآه املؤلف نظر حني الخطر وتجسم
جامعة من ومرة املرصية الجامعة من مرة مرتني، ذلك قبل الدكتوراه بإجازة ظفر كان
شاء. كيف يشاء ما يكتب ويرتكوه األساتذة عنه ينرصف ألن كافيًا ذلك وكان باريس،

فقد حساب، بال يرتكوه لم العلمية كفايته عىل اعتمدوا الذين األساتذة أولئك ولكن
هو سنني منذ نرش كتاب منها فخرج مرتني، بأيديهم وخربوها الرسالة تصميم يف تدخلوا

العربي». األدب يف النبوية «املدائح كتاب
األحيان. بعض يف الخري من بابًا يكون قد والرش

ناقشته ،١٩٣٧ سنة أبريل من الرابع اليوم مساء يف علنية بجلسة الكتاب هذا نوقش
يحذف أن واقرتحت قبل، من يعرفه لم خلق وهو التواضع، عىل املؤلف قهرت عنيفة لجنة

أشياء. يضيف وأن أشياء
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املؤلف كلمة

الفصول من طائفة إليه وأضاف جديد من فيه فنظر الكتاب إىل املؤلف رجع وقد
بعض يف تحديد إىل يحتاج كان ما تحدد التي الهوامش بعض وحرر واألخالق، األدب يف
ذلك أعانه وقد والتشيع، التصوف بني الصالت ب فتعقَّ العراق يف بإقامته وانتفع املواطن،
بحث. إىل بحث من ينتقل وهو شواهدها القارئ سريى جديدة بحيوية كتابه إمداد عىل

يشوكه ما وجد فإن الكتاب، هذا من كثرية مواضع يف يثريه ما القارئ يجد وقد هذا،
أو ليوافق مرات أو مرتني أو مرة والتأمل بالدرس وآذاه شاكه ما إىل فلريجع ويؤذيه
إن إال تجود وال تقوى ال الفلسفية الدراسات أن وليتذكر وبصرية، هًدى عىل يعرتض

العواقب. وتخوف الرياء من تامة سالمة سلمت
الفكرية، الحرية أقطاب من كانوا الصوفية أن أيًضا القارئ يتذكر أن يرجو واملؤلف

حصيف. رجل فيه يقع ال خطأ عليهم الغرية باسم الحرية هذه فمحاربة
العمل هذا عىل يسبغ أن أسماؤه تباركت هللا أدعو الوجيزة الكلمة هذه ختام ويف

مجيب. قريب إنه القبول؛ حلة الكريم لوجهه الخالص
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دعاء

سواك. أحًدا به ألتمس رضاك فيه ا حقٍّ قوًال أقول أن بك أعوذ إني «اللهم
عندك. يشينني بيشء للناس أتزيَّن أن بك وأعوذ

خلقك. من ألحد عربة أكون أن بك وأعوذ
مني.» علمتني بما أسعد خلقك من أحد يكون أن بك وأعوذ



وأعبدك ربي يا أحبك

وال��م��اء وال��زه��ر ال��ح��س��ن ب��ي��ن رأي��ت��ك ف��إن��ن��ي أج��ب��ن��ي رب��ي؟ ي��ا أن��ت وم��ن



الكتاِب فاحتُة

الصوفية صحبة املؤلفيف أيام من صفحة

عن الحديث إىل مضطر ولكني الذات، نكران يوجب والتصوف التصوف، يف كتاب هذا
التأليف. من الرضب هذا عىل أقبلت كيف ألبني الكتاب؛ هذا مطلع يف نفيس

وكانت الصوفية، مجالس أشهد — الريف يف ينشأون من كأكثر — حداثتي يف كنت
برجل العهد موصول أني طفل وأنا أعرف وكنت الطريق، بأهل روحية صالت ألبي
عىل وتقديمهم التصوف، أرباب احرتام عىل درجت وكذلك سعد، محمد اسمه صالح

الناس. سائر
وألح الصوفية، صحبة يف رغبتي اشتدت األزهر يف طالب وأنا ١٩١٢ سنة ويف
األزهر أساتذة من فاضل رجل إىل تعرفت حتى ناد إىل ناد من أتنقل فأخذت الشوق،
عىل باألوراد أقوم وبدأت العهد، عنه فأخذت الصوفية كبار من يومئذ كان الرشيف
من فكنت األناشيد، إلقاء عىل يساعد ما املرونة من صوتي يف وكان الشاذلية، طريقة

اإلنشاد. يف املقدمني
إىل اسمي فأضاف الطريق يف لألستاذية صالًحا الشيخ ذلك رآني ١٩١٥ سنة ويف
كنت أني وأذكر وأتباع، مريدون سنرتيس وغري سنرتيس يف يل وكان الخلفاء، قائمة

قني. املوفَّ من يومئذ أحسبني
الرعاية قليل يراني كان فقد نزاع، الطماوي الشيخ وبني بيني قام ١٩١٨ سنة ويف
يف أتكلم أن غاظه فقد التفاهة، كل تافًها السبب فرأيت وتأملت الصوفية، للتقاليد
تعاظم عىل يقال فيما تدل جلسة وهي — رجل عىل رجًال وضعت — وقد حرضته
الصوفية أن بالبال خطر ثم عمد، عن ذلك أفعل لم أني فرأيت نفيس وحاسبت وكربياء،



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

لم شكلية هفوة عىل آخذني ملا امللهمني من الرجل ذلك كان فلو القلوب، علم يدعون إنما
سوء. نية تسبقها ولم قصد، وقوعها يف يل يكن

ما والغيظ الضجر من فيها عانيت أيام ومرت بالقطيعة، الحادث ذلك وانتهى
فقد إليه، نفيس جذب يف أفلح لم ولكني الشيخ، وبني بيني ما أصلح أن وحاولت عانيت،

قلوب! أرباب أنهم ادَّعوا وإن ظواهر، أرباب الصوفية بأن اقتنعت
الدكتوراه إجازة به نلت الذي الغزايل» عند «األخالق كتاب ألفت األزمة تلك ظالل ويف
أشياعه ورميت التصوف، عىل فيه تجنيت كتاب وهو ١٩٢٤ سنة يف املرصية الجامعة من

اإلسالمية. األمم انحطاط يف سببًا سلوكهم وجعلت والجهل، بالغفلة
العقل؛ أساس من عليه أقمته ملا حماستي ضعفت حتى الكتاب هذا ينرش كاد وما
يف آرائه عىل الحكم وتعجلت الغزايل عىل تحاملت أني تريني بدأت كانت الدنيا ألن
الحياة يف الجبن من ذلك أرى وكنت الناس، من النفرة إىل يدعو كان فقد النفس؛ سياسة
من بالهرب كثرية أحيان يف تقيض املروءة فرأيت الحقائق بعض تكشفت ثم االجتماعية،
بالعزلة رشهم من االعتصام يتمنَّ فلم الخلق عدوان من أديمه سلم الذي ذا ومن الناس.

الجبال؟! شواهق يف
والحنني! الشوق له وأضمر التصوف بذكرى أسرتوح عدت وكذلك

كتاب من فقرات معه وقرأت باريس، يف ماسينيون األستاذ لقيت ١٩٢٧ سنة ويف
إىل فترسب التصوف، وبني العذري الحب بني العالقة درس إىل ميله وعرفت الزهرة،
سنة خريف ويف الكتاب. هذا أساسها عىل يقوم التي الفكرة ضوء من بصيص صدري
يف فرانس دي بالكولليج ماسينيون األستاذ دروس حرضت ١٩٣١ سنة وشتاء ١٩٣٠
عىل عزيمتي وصحت وضوًحا، الفكرة فازدادت الرقيق والحب التصوف بني العالقة

واألخالق. األدب يف التصوف أثر درس

التصوف من املراد

هيهات! قبل؟ من عرفته الذي التصوف هو اليوم أعرفه الذي التصوف هل ولكن
يف إال أعرفه ال فعدت وتقاليد، ورسوم بإشارات موصوًال التصوف أعرف كنت لقد
وكربياء. واستطالة َزهو عالمة ألنها وترهبني؛ تخيفني التقاليد وأمست والروح، القلب
الحكم ضبط يمكن وال عليه، يُطََّلُع ال باطن أمر «التصوف الغزايل: مع أقول كنت
والضابط الصويف، اسم إطالق يف العرف أهل عليها يعول ظاهرة بأمور بل بحقيقته،
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واختالطه فيها نزوله يكن لم الصوفية خانقاه يف نزل إذا بصفة هو من كل أن الكيل
صفات: خمس فيه يالحظ أن والتفصيل غمارهم، يف داخل فهو عندهم منكًرا بهم
لهم مخالًطا يكون وأن بحرفة، مشتغًال يكون وأال الصوفية، وزي والفقر، الصالح،

املساكنة».1 بطريق
الدرويش وعقلية «الدرويش»، شخصية عند يقفني التعريف هذا أن تبينت ثم
شخصية ألنها التصوف؛ يف يشء كل تكون أن الخطأ من ولكن االهتمام، تستحق

واألخالق. األدب يف األثر قليلة ضعيفة،
أمر التصوف أن عىل نص بل التصوف، محور يجعلها لم نفسه الغزايل أن عىل
حقيقة للتصوف أن يتصور فهو بحقيقته، الحكم ضبط يمكن وال عليه، يطلع ال باطن

واالصطالح. العرف أهل عليها درج التي غري
وهو الحدود تضييق يوجب كان سياق يف إال هذه كلمته يقل لم الغزايل أن والحق
وشخصية للصوفية، موهوب أنه عىل ينص الذي املال إليها يرصف التي الشخصية بيان

والصدقات. الهبات ألخذ الصالحة الشخصية هي الدرويش
أقوالهم زادت بل رأي2 مئة إىل فيه وتشعبوا التصوف، تعريف يف الناس حار وقديًما
خاص، معنى عند به يقف أن يريد ملن مخلص ذلك ويف قول،3 ألف عىل ماهيته يف
يساورها ال األصول، قوية األوارص، متينة صادقة، عاطفة كل هو «التصوف يقول: كأن

ارتياب». فيها يطمع وال ضعف،
باب عىل اإلناخة «التصوف الروذباري: عيل أبي قول من قريب التعريف وهذا
عنك الحق يميتك أن هو التصوف: عن سئل وقد الُجنَيد وقول عنه»،4 طرد وإن الحبيب

به.5 ويحييك
القلوب رسوم من وهو واألشكال الرسوم أصحاب عىل التصوف يقرص وكيف

األرواح؟! وأشكال

ص١٥٣. ج٢، اإلحياء، 1
ص٢٧. اللمع، 2

ص٣٤٣. ج٢، لليافعي، الغالية املحاسن نرش انظر 3
ص١٢٧. القشريية، الرسالة 4
ص١٢٦. القشريية، الرسالة 5

27
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واألساس الوجدانية، النزعات من رشيفة نزعة كل يصحب بأن خليق التصوف إن
به آمنت عما تنرصف أن النفس تملك ال بحيث اإلخالص ويسود الصدق يكمل أن
الحب، يف فيكون كثرية: صور يف التصوف يتمثل وكذلك املعاني، عالم يف إليه واطمأنت
والوجدان. بالروح تتصل مبادئ عىل تقوم حني السياسة يف ويكون الوالء، يف ويكون

جميل: قول الحب يف التصوف شواهد ومن

ب��الب��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي اب��ص��ره َل��َو ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��وِّ وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ب��ال،
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��َع��ْج��َل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

الصوفية، أسماء بني صاحبه اسم يذكر لم وإن تصوف، الوصل يف «الزهد» فهذا
الروحية. العالقة وقوة الصدق دالئل من ألنه تصوًفا؛ الزهد كان وإنما

امللوح: بن قيس إىل املنسوب الشعر هذا يقرأ حني التصوف روح يف أحد يمرتي وهل

ق��ري��ب إل��ي��ك وال��م��م��ش��ى ب��ذك��راك ص��ب��ة وال��ن��ف��س ال��ن��ف��س ع��ن��ك وأح��ب��س
م��ري��ب ي��س��ت��ري��ب أن وأح��رس��ك��م ب��ِظ��نَّ��ٍة ال��وش��اة ي��س��ع��ى أن م��خ��اف��ة
ت��ط��ي��ب ع��ن��ك ال��ن��اس أع��ز وك��ن��ت اخ��ت��رم��ت��ه��ا وأن��ت ن��ف��س��ي ج��ع��ل��ت ل��ق��د
ن��ص��ي��ب ح��ي��ي��ت م��ا م��ن��ي ال��ده��ر ل��ك ي��زل ول��م ع��ل��ي��ك أغ��ض��ب ل��م ش��ئ��ت ف��ل��و
وت��غ��ي��ب ب��ه ت��ب��دي م��ا وي��ع��ل��م ك��ل��ه��ا ال��س��رائ��ر ي��ب��ل��و وال��ذي أم��ا
ُح��ُج��وب ال��ص��ف��اء خ��الن دون ل��ه��ا ُخ��لَّ��ًة ال��ن��ف��س ت��ص��ط��ف��ي م��م��ن ك��ن��ت ل��ق��د

هذا يكن لم فإن التصوف؟ من ترونه أال الحب؟ يف «التوحيد» هذا يف رأيكم فما
يكون؟ أن عساه فما تصوًفا الرتفق
األبيات: هذه تذكرون وهل

رأس��ي ن��ح��وك��م س��ري��ًع��ا ي��ه��وي ل��م��ر م��ودت��ك��م ف��ي رأس��ي ب��ال��س��ي��ف ج��زَّ ل��و
ن��اس��ي ل��ك��م ق��ل��ب��ي وم��ا أب��ل��ى ل��ك��ن��ت ج��س��دي ال��ث��رى أط��ب��اق ت��ح��ت ب��ل��ي ول��و
ال��ن��اس ف��ي ع��ش��ت م��ا ب��ه أع��ي��ش روًح��ا ذك��رك��م ص��ار روح��ي ال��ل��ه ي��ق��ب��ض أو
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أن��ف��اس��ي ح��ر م��ن م��ح��ت��رًق��ا ل��ع��دت ي��روح��ن��ي ل��ذك��راك��م ن��س��ي��م ل��وال

فكيف الروح؟ قبس من رضيًما أليست األبيات؟ هذه يف املادة ظالل تجدون فأين
الحب؟ يف التصوف من تكون ال

ومع الحب، عالم يف الصوفية أقدم ملن الشاعر ذلك إن الدمينة؟ ابن تذكرون وهل
عىل الروح صفاء ينكر وكيف التصوف، نفحات من شعره يف ما إىل تنبه من أجد لم ذلك

يقول: من

رق��ي��ب م��ن��ك ال��غ��ي��ب ب��ظ��ه��ر ع��ل��يَّ ك��أن��م��ا ح��ت��ى ألس��ت��ح��ي��ي��ك وإن��ي
ه��ب��وب ل��ه��ن ي��س��م��ع ل��م وب��ال��ري��ح ال��ح��ص��ا ف��ل��ق ب��ال��ح��ص��ا ب��ي م��ا أن ول��و
ذن��وب ع��ل��ي ت��ك��ت��ب ل��م ذك��رت��ك ك��ل��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر أن��ن��ي ول��و

∗∗∗
ي��ج��ي��ب ك��ي��ف ي��در ل��م األذى ب��ب��ع��ض ل��ه ع��رض��وا إذا م��ن وأه��ل��ي ب��ن��ف��س��ي
م��ري��ب ي��ق��ال: ح��ت��ى س��ك��ت��ة ب��ه ي��زل ول��م ال��ب��ريء ع��ذر ي��ع��ت��ذر ول��م
ن��ص��ي��ب ال��وش��اح ذات ه��وى ف��ي ل��ن��ا ي��ك��ن ول��م ال��وش��اح ذات ظ��ل��م��وا ل��ق��د
ل��غ��ري��ب6 إن��ن��ي وال��ه��داي��ا أم��ا ب��أرض��ن��ا ال��غ��ري��ب ه��ذا م��ن ي��ق��ول��ون:
أدي��ب7 ب��ال��زم��ام ع��ود ق��ي��د ك��م��ا ال��ه��وى واق��ت��اده ال��ش��وق دع��اه غ��ري��ب
ج��ي��وب أودُّ م��م��ن ن��ص��ح��ت إذا ص��دوره��م أج��نَّ��ت م��ا أب��ال��ي ال أال

∗∗∗
ت��ث��ي��ب ل��ق��ي��ت ق��د م��م��ا أم��ي��م��ة أرى وال غ��ي��ري األه��واء ذوو ي��ث��اب
ح��ب��ي��ب؟ إل��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ذك��رك ت��ذك��ري��ن��ن��ي ه��ل ع��ن��ك ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ن��ص��ي��ب؟ ال��ف��ؤاد ف��ي ع��ن��دي ل��ك ك��م��ا ث��اب��ت ف��ؤادك ف��ي ن��ص��ي��ب ل��ي وه��ل
ت��ط��ي��ب ي��ن��ال ال ع��م��ا ال��ن��ف��س وال ش��رب��ة ف��أش��رب ب��م��ت��روك ف��ل��س��ت

النعم. من الحرم إىل يهدى ما وهو هدية، جمع الهدايا 6
الذلول. البعري هو واألديب البعري، هو بالفتح العود 7
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ح��ب��ي��ب إل��ي��ك ي��ط��رب ول��م م��ح��بٍّ��ا ت��زر ل��م أن��ت إذا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ف��ال

يقول: من عىل الحب يف الصدق ينكر وكيف

زي��ال��ك ف��ي دم��ع��ه��ا ع��ي��ن��ي وإذراء ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ب��ك��ف��ي إم��س��اك��ي ل��ي��ه��ن��ك
وص��ال��ك م��ن ل��ن��ا م��دن أو م��ن��ك ه��ًوى أن��ه أع��ل��م ال��ن��ار ف��ي ط��أ ق��ل��ت: ول��و
ض��الل��ك م��ن غ��ي��ة أو ل��ي م��ن��ك ه��ًوى ف��وط��ئ��ت��ه��ا ن��ح��وه��ا رج��ل��ي ل��ق��دم��ت
ن��وال��ك م��ن ا ج��دٍّ أرج��و ال��ذي رب��ي��ع��ي وإن��م��ا ال��رب��ي��ع ي��رج��ون ال��ن��اس أرى
ش��م��ال��ك ف��ي ص��يَّ��رت��ن��ي أم ف��أف��رح ج��ع��ل��ت��ن��ي ي��دي��ك ي��م��ن��ى أف��ي أب��ي��ن��ي،
ب��ب��ال��ك خ��ط��رت أن��ي س��رن��ي ل��ق��د ب��م��س��اءة ن��ل��ت��ن��ي أن س��اءن��ي ل��ئ��ن

الصوفية؟ إىل يضاف الحب صادق محب كل أن هذا معنى هل ولكن،
الوصف هذا نقرص وإنما التصوف، أرباب من الشعراء أكثر لكان ذلك فعلنا فلو ال.
متصوف؛ األحنف بن والعباس متصوف، فاملجنون واحد، هًوى عند قلبه وقف من عىل
شعره يشهد والعباس لياله، غري الدنيا يف يعرف ال رجًال القصة صورته املجنون ألن

قال: حني الحب يف الفناء حدود وشارف «فوز» عىل هواه وقف بأنه

ال��ح��ب س��ب��ب ال��ردى أس��ب��اب ف��أك��رم ال��ردى م��ن ب��د ل��ل��م��رء ي��ك��ن ل��م إذا
ق��ل��ب��ي ب��ح��ب��ك��م��و ي��ع��ل��م ول��م ل��م��ت ق��ل��ب��ه ال��ح��ب ك��ات��م خ��ل��ًق��ا أن ول��و

والسياسة والوالء واملودة الحب يف التصوف

أبو به حدث ما شواهده ومن الحب، يف التصوف من قريب فهو املودة يف التصوف أما
قصدته ثم عني، خفي ألنه عنه فتأخرت ببعضأهله، عزاء لثعلب كان قال: الزهري محمد
يُحاِسب.8 ال الصديق فإن عذًرا، تتكلف أن إىل حاجة بك ما محمد! أبا يا يل: فقال معتذًرا،

التوحيدي: قول الوداد يف التصوف عىل شاهد وأبرع

ص٢٠٦. ج٥، بغداد، تاريخ 8
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سيار ابن وبني بينك أرى إني السجستاني: طاهر بن محمد سليمان ألبي قلت
خلقية، ومواتاة طبيعية، ومساعدة عقلية، وصداقة نفسية، ممازجة القايض

هو؟ وكيف هذا؟ أين فمن
وسكونًا طمأنينة فاستفدنا بي، بثقته به ثقتي اختلطت بني! يا فقال:
ومواقع بالطالع فبيننا ذلك ومع بالقهر، يحوالن وال الدهر، عىل يرثان ال
اإلرادات يف كثريًا نلتقي إنا حتى غريبة، ومظاهرة عجيبة، مشاكلة الكواكب
له جرت بأشياء فيحدثني تزاورنا وربما والطلبات، والشهوات واالختيارات
كأنها حتى األوان، ذلك يف يل حدثت بأمور شبيهة فأراها قبل من افرتاقنا بعد
فيحدثني برؤيا حدثته وربما أنا، هو أو فيها هو كأني أو وبينه، بيني قسائم

بقليل. بعده أو بقليل، قبله أو الوقت، ذلك يف فنراها بأختها

يشء؟ يف عليك يجد أو يشء، يف عليه تجد هل فقلت: كالم: بعد وقال
يكتفي أنه عىل الثاني، يف عليه موجدتي عن حجبني قد األول يف به وجدي فقال:
باإلشارة ذلك مثل يف منه أيًضا أنا وأكتفي الضئيلة، باللمحة هواي خالف فيما مني
عن نتحدث كأننا غرينا، عن الكناية طريق عىل تعرض حال عىل تعاتبنا وربما القليلة،
بأرسار عني ويحدثني إال نجتمع وقلما مفزع، وإليه مقنع ذلك يف لنا ويكون آخرين، قوم
الذي للصفاء وذاك لفظي، إىل صدري عن ندَّت وال شفتي، إىل ضمريي عن سافرت ما
إليه، نرجع الذي والظاهر عليه، نتفق الذي والباطن نتقاسمه، الذي والوفاء نتساهمه،
النعم، حمر بصداقته يرسني ما وهللا به. تشبثنا الذي والفرع فيه، رسوخنا الذي واألصل
وجنى بالحياة، الحياة وصل ما كل أعشق كذلك أحيا، بها ألني الحياة أعشق كنت وإذا

وحالوتها.9 طيبها بي وخلط روحها، إيلَّ وجلب ثمرتها، يل
وأحبابه أهله إىل الرجل ميل علل وقد تصوف، نظرة الصديق إىل ينظر والتوحيدي
مني موقعهم رشف مع هؤالء وكل بالحديث: أنطقه من لسان عىل قال ثم دنيوية، بعلل
بعينيه الدنيا أرى مراح، له وسارحي مباح، له حريمي الذي الصديق دون إيل وانتسابهم
وإذا بي، عز له ذللت وإذا يل، ذلَّ له عززت إذا دنوت، إذا عنده فائتي وأجد رنوت، إذا

.٤ ص٣، والصديق، الصداقة 9
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إال عني يتوارى ال الثقة، بلسان تناجينا تصامتنا وإذا املودة، كأس تساقينا تالحظنا
للعيب.10 ساتًرا إال يل يرتاءى وال للغيب، حافًظا

الصدق معاني أقىص جمعت فقد الوداد، يف تصوف النحو هذا عىل والصداقة
وثيق. العطف من رباط عىل لقيامها الصداقة؛ جاءت الصدق ومن واإلخالص،

وعى ما أظهر إىل نشري أن ويكفي اإلحصاء، عن تجلُّ الوالء يف التصوف وشواهد
التاريخ.

املنترصدون عىل تغري ثم العهد، والية واملؤيد واملعز املنترص لولده عقد املتوكل كان
وقتي!».11 وتنتظر موتي، تتمنى «أنت له: ويقول املنتظر يسميه وكان أخويه،

يف وكان يبكيه البحرتي فقال الرشاب، مجلس يف وهو يقتله من ألبيه املنترص ودسَّ
القتل: ساعة مجلسه

وم��ق��اص��ره أب��واب��ه ب��ه��ي��ب��ت��ه��ا ت��م��ن��ع��ت ح��ي��ث ال��ص��ع��ب ال��ح��ج��اب ف��أي��ن
وآم��ره ف��ي��ه��م ال��ده��ر ون��اه��ي ت��ن��وب ن��وب��ة ك��ل ف��ي ال��ن��اس ع��م��ي��د وأي��ن
ي��ج��اه��ره ل��و ي��غ��ت��ال��ه ل��م��ن وأول��ى غ��رة ت��ح��ت ُم��غ��ت��ال��ه ل��ه ��ى ت��خ��فَّ
ط��اه��ره خ��راس��ان ف��ي ع��ن��ه وُغ��يِّ��ب ف��ت��ح��ه دون م��ن ال��س��ي��ف ن��ص��ُل ت��ع��رَّض
دوائ��ره ثَ��مَّ ال��م��ك��روه م��ن ل��دارت ن��ازٌح ت��ق��رب أو َم��يْ��ٌت ع��اش ول��و

∗∗∗
وأواص��ره أس��ب��اب��ه ت��ح��ت��ش��م ول��م ره��ط��ه يُ��ْخ��َش ل��م ل��ل��ق��ت��ل وم��غ��ت��ص��ب
أظ��اف��ره ُح��ْم��ٌر وال��م��وت ب��ه��ا ي��ج��ود ح��ش��اش��ة ال��س��ي��وف ت��ق��اض��اه ص��ري��ع
ح��اس��ره ال��ل��ي��ل أع��زل األع��ادي ل��ي��ث��ن��ي ي��ك��ن ول��م ب��ال��ي��دي��ن ع��ن��ه أداف��ع
أس��اوره ك��ي��ف ال��ع��ج��الن ال��ف��ات��ك درى ي��دي ف��ي ال��ف��ت��ك س��اع��ة س��ي��ف��ي ك��ان ول��و
م��ائ��ره األرض ع��ل��ى ي��ج��ري ب��دم دًم��ا أرى أو ب��ع��دك ال��راح ع��ل��ي ح��رام
وات��ره ب��ال��دم وال��م��وت��ور ال��ده��ر ي��د وات��ر ال��دم ي��ط��ل��ب أن أرت��ج��ي وه��ل

ص٦٢. والصديق، الصداقة 10
الثانية. الطبعة من ص٢٦٠، ج١، اآلداب، زهر 11
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غ��ادره ال��ع��ه��د ُولِّ��ي أن ع��ج��ب ف��م��ن َغ��ْدَرًة أض��م��ر ال��ع��ه��د ول��يُّ أك��ان
م��ن��اب��ره ال��دع��اء ذاك َح��َم��َل��ْت وال م��ض��ى ال��ذي ت��راث ال��ب��اق��ي ُم��لِّ��َي ف��ال

هذه يف قال حني ثعلب العباس أبو تقديره إىل سبقنا لقد الرثاء؟ هذا يف رأيكم ما
املصائب أذهلته من ترصيح فيها رصح وقد منها، أحسن هاشمية قيلت «ما القصيدة:

العواقب».12 تخوف عن
قيلت التي الظروف تذكرنا إذا إال التصوف من الوالء هذا يف ما تقدير يمكن وال
من الخالفة توىل الذي وهو القاتل، هو ابنه وكان قتل، خليفة فذلك القصيدة: هذه فيها
مال وال جاه وال صولة فال الحياة، هامش عىل يعيش شاعًرا إال يكن لم والبحرتي بعده،

الصوفية؟ بشجاعة مؤزر قلب بال املوقف هذا يقف أن له يتفق فكيف أنصار، وال
يف قويٍّا رجًال البحرتي من خلقت التي وهي الشجاعة، هي التصوف ثمرات أهم إن

العصيب. اليوم ذلك
الشجاعة تنكر وكيف الرشيد، بغضب يبالوا ولم الربامكة رثوا فيمن يقال وكذلك
الربامكة يندب قام وقد الوليد، بن مسلم أخي األعمى سليمان مثل رجل عىل الصوفية

الصارخ: الشعر بهذا الرشيد من مسمع عىل

ال��غ��م��ام ان��ق��ط��ع إذا نُ��ْس��َق��ى ب��ه��م ع��ي��ونً��ا ك��ان��وا ب��س��ادة أُص��ب��ت
ان��س��ج��ام ع��ي��ن��ي م��ن ول��ل��ع��ب��رات ن��ار ض��ري��م ال��ف��ؤاد وف��ي ف��ق��ل��ت
ال��س��الم: ب��رم��ك آل ودول��ة ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��ل��ذات ع��ل��ى
ي��الم ف��ال ع��ل��ي��ك ي��ج��زع وم��ن ي��ح��ي��ى ب��ن ف��ض��ل ي��ا ع��ل��ي��ك ج��زع��ت
ال��ل��ئ��ام ال��ق��وم ب��ف��ق��دك وع��ز ف��ي��ن��ا ال��م��ع��روف أن��ج��م ب��ك ه��وت
ح��رام ب��ع��دك��م ال��ل��ه��و ع��ل��يَّ ع��ي��نً��ا وأق��ر ب��ع��دك��م أأل��ه��و
ال��ش��آم ال��ب��ل��د دون��ه أس��ي��ر وف��ض��ل ع��ي��ش ل��ي ي��ط��ي��ب وك��ي��ف
وال��ق��ت��ام ال��س��م��ائ��م م��ح��اس��ن��ه أب��ل��ت ب��ال��ج��س��ر ت��اويً��ا وج��ع��ف��ر
اك��ت��ت��ام ل��ه ال��ب��ك��اء ول��ك��ن ب��ك��ائ��ي ف��ي��غ��ل��ب��ن��ي ب��ه أم��ر

ص٢٦٢. ج١، اآلداب، زهر 12
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ال��ق��ي��ام: ي��ف��ض��ح��ن��ي ك��اد أن إل��ى ل��دي��ه م��ن��ت��ح��بً��ا وق��م��ت أق��ول
ت��ن��ام ال ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة وع��ي��ن واش خ��وف ل��وال وال��ل��ه أم��ا
اس��ت��الم ب��ال��ح��ج��ر ل��ل��ن��اس ك��م��ا واس��ت��ل��م��ن��ا ق��ب��رك ح��ول ل��ط��ف��ن��ا

الربامكة عىل الباكون كان يوم الشدائد أوقات يف قيل الشعر هذا مثل أن ولنتذكر
التصوف؟ شعب من الصادق الوالء هذا أليس للقتل، معرضني

وهو اللبانة، بابن املعروف وهو عيىس، بن محمد اسمه شاعر األندلس يف وكان
وخانته املعتمد نجم أفل فلما مدائح، فيه وله عباد، بن املعتمد إىل منقطًعا كان شاعر
أمريه أبناء مع له وكانت الوفاء، عهد ملتزًما اللبانة ابن ظل زمانه، به وغدر أيامه،
للمعتمد «كان أنه ذلك حديث ومن الطبع؛ ونبل املروءة غزارة عىل تدل نوادر املغلوب
باملؤيد ولقبه عهده، ويل وجعله بعده، من للملك رشحه الدولة، بفخر يلقب ولد هللا عىل
برح فما وإيراده، إصداره وبني بينه األقدار وحالت مراده، عن الفتنة فعاقته هللا، بنرص
الصنائع من وتعلم السوق يف نفسه أسلم أن إىل الفتنة بعد األيام تغري الدولة بفخر

الصواغ».13 صنعة
الفحم ينفخ صانع إىل فحولته الليايل عليه جنت الذي األمري بذلك اللبانة ابن ومر
القصيدة بهذه يبكيه واندفع إليه، صار ملا وتفجع عليه، كان ما فتمثل صائغ، دكان يف

العصماء:

ال��ع��دم��ا ت��ش��ب��ه ف��ي��ه وج��دن��اك خ��ط��ٌب دًم��ا ال��ع��ي��ون أب��ك��ى أًس��ى، ال��ق��ل��وب أذك��ى
ان��ف��ص��م��ا ق��د ال��وث��ق��ى ع��روت��ن��ا وع��ق��د ان��ت��ث��رت ق��د م��ن��ا ال��م��ن��ى ع��ق��د أف��راد
ع��ظ��م��ا ق��دره ف��ي��م��ن ي��ع��ظ��م وال��رزء ع��ظ��م��ت ال��ه��دى ف��خ��ر ي��ا ف��ي��ك ش��ك��ات��ن��ا
ن��ع��م��ا ط��وق��ت��ن��ا وك��م ع��ل��ي��ك ض��اق��ت م��خ��ن��ق��ة ال��ده��ر ن��ائ��ب��ات م��ن ط��وق��ت
إرم��ا ح��ك��ى ق��ص��ر ف��ي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ق��ارع��ة دك��ان ف��ي ك��ون��ك وع��اد
وال��ق��ل��م��ا وال��س��ي��ف ال��ن��دى إالَّ ت��در ل��م أن��م��ل��ة ال��ص��واغ آل��ة ف��ي ص��رف��ت
ف��م��ا ت��ك��ون أن ال��ث��ريَّ��ا ف��س��ت��ق��ل ت��ب��س��ط��ه��ا ل��ل��ت��ق��ب��ي��ل ع��ه��دت��ك ي��د

ص٨٨. املغرب، أخبار يف املعجب 13
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م��ن��ت��ظ��م��ا ال��ح��ل��ُي ع��ل��ي��ه وك��ان َح��ْل��يً��ا ل��ه ت��ص��اغ ال��ع��ل��ي��ا ك��ان��ت ص��ائ��ًغ��ا ي��ا
ال��ف��ح��م��ا ت��ن��ف��خ ف��ي��ه رأي��ن��اك ه��ول س��وى ح��ك��اه م��ا ه��ول ال��ص��ور ف��ي ل��ل��ن��ف��خ
ع��م��ى ذاك ق��ب��ل ت��ش��ك��و ع��ي��ن��ي أن ل��و ب��ه إل��ي��ك ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت إذ وددت
الن��س��ج��م��ا ال��م��زن دم��ع ل��ك وف��ى ول��و الن��ك��س��ف��ت ال��ش��ه��ب أن��ص��ف��ت��ك ل��و وال��ل��ه
رح��م��ا ال ال��ف��ض��ل ذاك ي��رح��م ل��ي��س م��ن ح��ام��ل��ه أن��ت ف��ض��ًال ال��ده��ر ي��رح��م ل��م
ظ��ل��م��ا ق��د ف��ال��ص��ب��ح ظ��ل��م��ة ف��ي وأن��ت ب��ش��ارق��ه أض��ح��ى إن ال��ص��ب��ح ش��ق��ي��ق��ك

هذا مثل يهدي حني اللبانة ابن يرغب كان من وإىل التصوف؟ من الوالء هذا أليس
يومه قوت يجد ال طريًدا رشيًدا ابنه وأصبح عباد، ابن دولة ذهبت لقد املوجع؟ الشعر

امللوك. قصور يف نشأ ملن املرهق العمل طريق عن إال
الروحية. النوازع به تجود ما أرشف من جدال بال هي الوالء من النفحة هذه إن

واملتقني والفاسقني والفقراء، األغنياء قلوب يف الزهد

من والصادقون صوفية، اليوم هم هتلر فأصحاب تصوف، السياسية املذاهب بعض ويف
يف فالخوارج اإلسالمي، التاريخ يف أشباه لهم وهؤالء وأولئك صوفية، موسوليني أنصار
أخبار ولهم التصوف، غايات أبعد إىل وصلوا صدقهم يف ولكنهم سياسيون، األمر حقيقة

الروحانية. يف النهايات نهاية هي
الخوارج؟ من حبس فيمن هللا عبيد حبسه وقد مرداس بأخبار سمعتم هل

ألرى إني له: فقال منطقه وحالوة مرداس اجتهاد شدة السجن صاحب رأى لقد
بيتك إىل ليًال تنرصف تركتك إن أفرأيت معروًفا، أوليك أن ألحب وإني حسنًا مذهبًا لك
فُكلِّم وقتلهم، الخوارج حبس يف هللا عبيد ولج ذلك. به يفعل فكان نعم. قال: إيلَّ؟ أتدلج
إىل أرسع هؤالء َلكالم ينجم، أن قبل النفاق أقمع وقال: وأبى َفَلجَّ الخوارج بعض يف

الرياع. إىل النار من القلوب
أدري ما زياد: ابن فقال ط َ الرشُّ من رجًال الخوارج من رجل َقتَل يوم ذات كان فلما
حبيس يف من ألقتلن بقاتله، فتكوا منهم رجل بقتل رجًال أمرت كلما بهؤالء! أصنع ما
كان فلما الخرب، مرداًسا وأتى يفعل، كان كما منزله إىل مرداًسا السجان فأخرج منهم.
إني فقال: ُقتلت. رجعت إن فإنك نفسك يف هللا اتق أهله: له فقال للرجوع تهيأ السحر
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صاحبك. عليك عزم ما علمت قد إني فقال: السجان إىل فرجع غادًرا! هللا أللقى كنت ما
ورجعت؟!14 أعلمت فقال:

تصوفهم يكون وقد الدين، وصحة العقيدة قوة يف األمثال بهم تُرضب والخوارج
عقيدتهم يف نراه أن قبل السيايس مذهبهم يف التصوف نرى ولكنا الناحية، هذه إىل راجًعا

الدينية.
سائر عىل وقدموه طالب أبي بن عيل املؤمنني ألمري تشيعوا فيمن نقول وكذلك
من خوًفا إال والعباسيون األمويون حاربهم وما سياسيون، األمر حقيقة يف فهم الخلفاء،
السياسية مبادئهم عىل الثبات يف وهؤالء أولئك وصدق الدنيوية، املنافع عىل سيطرتهم

الزمان.15 جبني عىل أخبارهم سجل الذي هو الصدق وذلك التصوف، من نفحة هو
عيش يعيشون الذين الدراويش أولئك عىل وقًفا ليس التصوف أن والخالصة
روحية نزعة التصوف إنما كاذبني؛ أو صادقني الزهاد، شمائل ويتخذون التسول،
لفتة وكم العفيف، يدركها كما الفاجر ويدركها الفقراء، يحسها كما األغنياء يحسها
والروحانية التصوف إىل أقرب هي بالطيش معروف رجل من تقع الصدق لفتات من
من اللئام غرائز ويضمرون الرهبان، مسوح يلبسون الذين املرائني من كثري أعمال من

والحرشات! السباع
عن يعف الذي الفقري من الزهد إىل أقرب يملك مما بدرهم يجود الذي الرجل إن
وإنما تنال، ال وقد تنال قد مغانم عن نفسك تطيب أن الزهد وليس يملك، ال مما دينار
واملعوزين. للفقراء طائًعا به تجود ثم خزائنك، به تعمر مال عن نفسك تطيب أن الزهد
بالزهد والعجزة املفلسني نصف أن والوجدانية العقلية الحياة يف اإلجرام من إن
مسيطًرا القدرة عند تكون أن والعفاف تملك، ما بعض ترتك أن الزهد إن والعفاف،
يف طفيليون فهم زيغ وال فسق عىل يقدرون ال الذين الدراويش أولئك أما هواك. عىل
حق التصوف يدرس أن شاء فمن والعافية، الغنى عند الخلق يتبني وإنما األخالق. عالم

ص١٦٠. ج٢، الكامل، انظر 14
التيمس» ضفاف «عىل كتاب من منقولة فقرة ١٣٥٣ سنة الثاني ربيع ٢٩ بتاريخ السياسة جريدة يف 15

بعض يف الرتك عند صار اإلنجليزية األمة بقوة الثقة أو التجلنز أن يقرر وهو رفقي، فالح الرتكي للكاتب
عىل كمال مصطفى قبض حني إال الصوفية العقيدة هذه تتزعزع ولم صوفية، سياسية عقيدة األوقات

السجن. يف وزجه أررضوم يف أمرياالي برتبة إنجليزي ضابط
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يف املجاهدون هم أولئك السليم، والشباب الضافية الثروة أرباب حياة يف فلينظر الدرس
املحاريب. يلزموا ولم املرقعات يرتدوا لم وإن الصوفية هم وأولئك األخالق، عالم

لرغبة طاعة يتربعون وإنما طائعني، يبذلونه ال وهم مالكيه، عىل عزيز املال إن
تصوف. إن إال املرء لها يخضع ال معان وهي النفسية، املعاني من قاهرة

من عاتية لرغبة طاعة إال التجمل مسلك الشاب يسلك وال قهار، ب غالَّ والشباب
تصوف. إن إال املرء لها يخضغ ال معان وهي النفسية، املعاني

أقول: وإنما عفاف، تجمل كل أن أدعي أو زهد، تفضل كل بأن أحكم أن أريد وما
تملك مما والحرمان الحرمان، معنى يتضمن حني إال النفس قوة عىل يدل ال الزهد بأن
أما املزيد. يف ويطمعك بالحرص، يغريك امللك ألن تؤمل؛ مما الحرمان من وأصعب أقىس
الفارغني. فضيلة فيه فالزهد األحوال، جميع يف تضمن ال إليه والخفة رساب، فهو املأمول
فهو واملفلسني العجزة عفاف أما والعافية. القدرة عند إال يكون ال العفاف وكذلك

األخالق. عالم يف الرعاع إال بها يتمدح ال التي الخسيسة الفضائل من
أدهم بن إبراهيم الصالح بالرجل أذكركم فإني أعنيه الذي للزهد مثاًال أردتم فإن

الفقراء. بعيش هللا إىل ليتقرب وجاهه؛ ماله ترك الذي
أنفسهم يجاهدون الذين الشبان بألوف أذكركم فإني للعفاف مثاًال أردتم وإن
عنهم غفت ولو الرشيف، العمل يف والنهار الليل ويقضون املجد، سبيل يف وأهواءهم

الشهوات. لرصعتهم العالية مطامحهم
ويف النفس، يف إال يكون ال التصوف بأن وأجيب التصوف؟ من هذا وأين تقولون: قد
االصطالح حدود عند نقف أن الخطأ ومن بعض، من أخطر بعضها كثرية عوالم النفس

حدود. وال رسوم تحدها ال عوالم يف
فهم املساكني، الدراويش أولئك عىل تقرصوه فال النقص من التصوف كان فإن
أولئك عىل تقرصوه فال الفضل من التصوف كان وإن بالنقص، يتفردوا أن من أضعف

بالفضل! يتفردوا أن من أصغر فهم املدعني، الدراويش
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الكتاب هذا يف التصوف

الوجدانية؟ النوازع من كثري عىل التصوف ثوب إسباغ يف اإللحاح هذا ما ولكن
عن نتكلم فلن االصطالح، حدود عن به نخرج أن الكتاب هذا يف نريد ال نحن
بروح اصطبغت التي املعاني نستقيص ولن الوالء، أو الصداقة أو الحب يف التصوف
حرفية عند نقف لن ولكنا ذلك، من شيئًا نفعل لن الدين، عن بعدت وإن صوفية
أبواب جميع يف واملعنويني املعاني ونؤثر والحرفيني، الحروف نمقت فنحن التصوف،
التصوف فهم يف يقف اعرتاضمن لنأمن الفرض هذا بسط يف نلح أن بد ال وكان الحياة،

الحروف. حدود عند
الصدوق الصادق الصدق الدينية، العواطف يف الصدق هو الكتاب هذا يف التصوف
إىل أحد ينسبه لم وإن الصوفية من عندنا فالكميت وعيد، يرهبه وال وعد، يثنيه ال الذي
الذل عليه جلبت صادقة رقيقة دينية عاطفة إىل تحول البيت ألهل حبه ألن التصوف؛
صالًحا الرجل هذا طبع يكون أن ناس أنكر وإن الصوفية من عندنا ودعبل والويل،
من يجعله بأن خليق أرض إىل أرض من وهيامه الشاعر ذلك ترشد ألن التصوف؛ لقبول
يف بالزهد عليه قضت العطف من فنونًا البيت ألهل الحب من يضمر كان فقد الصوفية،

واألمراء.16 الخلفاء دنيا
فقد الصوفية، من أطواره بعض يف عندنا هو الزنديق الفاسق الفاجر نَُواس وأبو

املاء. من وأطهر الهواء من أرق فيها قلبه كان لحظات به مرت
هللا؟! حرمات عىل هللا من أغري أنكون

يف العتاهية أبو نظم ما كل من وأصدق أقوى هي الندم يف أشعاًرا نواس ألبي إن
يرض الذي فما أناب، ثم نفسه ظلم الذي الشاعر لذلك هللا يغفر أن بكثري وليس الزهد،
إال الصوف يلبس لم كان وإن التصوف؛ آثار من الزهد يف نواس أبي أشعار جعلنا لو

املجون؟! مزالق إىل وليصل الناس، بعض ليخدع
يهدينا وقد األدبية، اآلثار يف املستورة الدقائق عن نكشف أن الدرس غاية إن
نواس أبي أبيات بعض ونعت الكذب، الفارض ابن أشعار بعض وصف إىل مثًال الدرس
نواس، أبي مثل يهتدي أن أو الفارض ابن مثل يضل أن املستحيل من وليس بالصدق،

العربي». األدب يف النبوية «املدائح كتاب يف ذلك تفاصيل انظر 16
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فلنجرؤ املذنبني، حسنات تنىس وأن الصالحني، هفوات تؤول أن العادة جرت ولكن
آفة وأن ضالل، أو جبن من يخلو ال العرف لسلطان الخضوع بأن الترصيح عىل مرة
املرائني! وتزوير الجهلة غفلة من هللا عصمنا رياء، أو جهل عن ينحرفوا أن الباحثني

الكتاب، هذا أساس ذاتها هي التصوف أساسها عىل يقوم التي الدينية فالفكرة
باألشكال فالعناية التصوف، روح عن الكتاب يخرج لن التصوف حرفية عن والتغايض

األخالق. رجال من العظماء وأباه الصوفية، كبار أنكره مما كانت

الخلقية والشخصية األدبية الشخصية

الطوال. الفصول هذه من الغرض يف ننظر أن بقي
يف األول فالشطر وثيقة، الفصول هذه شطري بني الصلة أن فنقرر ولنسارع
جمال عىل أطلق ثم النفس، صفات من األصل يف واألدب األخالق، يف والثاني األدب،
املعاني عن التعابري من األدب فن يف اندرج بما عربة وال النفوس، تضمر عما التعبري
األدب أن عىل ننص أن واملهم االصطالح، من رضب فذلك والطيش، النزق تمثل التي
الخلق يتقبلها صادقة نفسية خوالج عن تعبري هو الفصول هذه يف درسه يهمنا الذي
الصالح والرجل خلقية، شخصية هي هنا األدبية والشخصية القبول، بأحسن الجميل
املبالغة من وليس يقول، وحني يعمل حني هادية شعلة فهو بالقول، ويعظ بالقدوة يعظ
لعلم الصور من واحدة صورة إال ليس وتفصيله جملته يف الكتاب هذا بأن نحكم أن
قسم األدب تاريخ يف له يكون بأن خليق هو أو النفس، أدب هو فيه واألدب األخالق،
الفضول من يكون كيف أم الخلق؟ صور من الخلق عن التعبري يكون ال وكيف خاص،
التصوف؛ من صورة الصويف األدب إن األخالق؟ علم إىل األخالق أنشأته ما نضيف أن

املجون. عن نشأ ألنه املجون؛ من املاجن األدب أن كما التصوف، عن نشأ ألنه
رجال من القدماء أن نذكر فإنا األدبية التقاليد من بشاهد ذلك تفسري أردتم فإن
الصويف األدب روائع يضعون كانوا املؤلفني، من عرفنا من أقدم من وهم الثالث، القرن
الزهد، وسائل من أو الزهد، من النساك أدب أن يفهمون كانوا وكأنهم الزهد، باب يف
فنحن العهد، ذلك تقاليد إىل رجعة هو اليوم نفعله والذي مخطئني، كانوا نحسبهم وما
يبني. ولسان يشعر روح عندنا وهي الخلقية، للشخصية جديدة مالمح نضع أن نريد

نتحيَّف أن بذلك نريد فما الخلقية، للشخصية بالتحزب أحد يتهمنا أال نرجو لهذا
انتزعه ما نسرتد وأن نصابه يف الحق نضع أن نريد وإنما األدبية، الشخصية سلطان من

األخالق. من األدب
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أدبية؟ أخيلة التصوف رجال عند وهل سألتم: فإن
يف العلم أهل تجاهله وإن الصوفية، عن أثر ما هو األدب كل األدب بأن نجيب فإنَّا
فيما شاهًدا منه نجد وال التعليمية، الربامج يف أثًرا له نجد ال بحيث مرص، وغري مرص

والتسميع. للحفظ العربية األقطار مختلف يف املدارس أساتذة يتخريه
به أريد واحد فصل عىل ودلوني التأليف، يف املعارف وزارة محصول إىل ارجعوا
من النزعة هذه أن فتذكروا تجدوا لم فإن أدبية، أخيلة من الصوفية كالم يف بما التذكري
عالم عن سنكشف ولكنا يخلق، لم ما نخلق لن فنحن الكتاب، هذا يف االبتكار وجوه
مجهول. موجود عن نكشف أن القليل من وليس جهلوه، ثم عرفوه الناس كان جديد

يحدثون وهم وكيف التصوف، يغفلوا لم املعارف وزارة مدريس إن يقال: قد
اإلنشاء! دروس يف عنه تالميذهم

كيف؟ ولكن الصوفية، عن تالميذهم يحدثون فاملدرسون صحيح، وهذا
املوالد يف تقع التي والخرافات البدع عن الكتابة إىل الطلبة دعوة هو يفعلون ما كل
تخطر ال فأشياء واألخالق األدب صور من فيه عما والكالم التصوف روح أما العمومية.

بالبال!
الفضالء من كثري اهتم فقد التصوف، لفضل املعارف وزارة لجحود مظهر وهناك

الفضالء؟ أولئك يتوجه من إىل أفتدرون النفس، علم يف بالتأليف
فيما فكر منهم واحًدا رأينا وما النفس، علم يف الفرنجة قال ما ينقلوا أن همهم كل
مرة رجعوا ولو والنفع، والرض والرش الخري وأصول والشهوات األهواء عن الصوفية كتب
للنقل تصلح للدرس مصادر هناك أن لعرفوا هللا عطاء ابن حكم أو الدين علوم إحياء إىل

واالقتباس.
األساسية الشواغل من يوًما تكن لم الخلقية الشخصية إن فنقول: ثانية مرة ولنجرؤ
كتب ما نحو عىل الحق ولوجه للحق علم يكتب ولم الصوفية، كتب يف كانت ما بقدر

األخالق. يف الصوفية
والصورة القولية الصورة بني يجمع النفس أدب يف يؤلف حني الصويف الرجل إن

يقول. وفيما يعمل فيما الروحية اليقظة من شعلة فهو العملية،
أهلوها، أضاعها بأصول سنذكر ولكن يخلق، لم ما نخلق لن املوطن هذا يف ونحن
وراح الجوع عضة من تذكر أن القليل من وليس العقلية، حياتهم يف يتسولون وذهبوا
يف الوجه ماء بذل من له أنفع هي الزاد من بقايا بيته يف بأن الجريان يستجدي

السؤال!
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النفس؟ علم يف األجانب كتب مما االستفادة عن ننهي أننا هذا معنى أيكون
أن اليوم بدع ويف باألمس، إال يخلق لم النفس علم أن يتوهم من نستجهل ولكنا ال،
اليونان، فالسفة إىل مرص كهنة من ا جدٍّ القدماء عرفها التي املعارف عن الباحثون يبحث
األخالق، وعلم النفس علم يف املسلمون كتب ما إىل نتعرف أن املقبولة البدع من فليكن

اليونان. وفالسفة املرصيني كهنة كتب مما إلينا أقرب وهم
يف املدارس أساتذة إغفاله عىل يالم رفيع أدب ا حقٍّ للصوفية أكان الطغيان؟ هذا ما

العربية؟ األقطار
العالء، وأبي واملتنبي البحرتي أدب من وأرشف أعال هو أدب للصوفية كان وهللا! إي
وراحوا والدين، األدب بني صلة ال أن فتوهموا الجهل من طائفة بالناس طافت ولكن
غذاءهم واتخذوا املدنية، الروح ألفوا الذين والشعراء الكتاب عند يتخريون فيما يقفون

الصباح. والوجوح املرتعة الكئوس من
الصالحني: لبعض دعاء وهو النفيس، الشاهد هذا إليكم

بفضل يدي ونالته بعافيتك، بدني عليه قوي ذنب كل من أستغفرك إني اللهم
واتكلت بسرتك، الناس عن فيه واحتجبت رزقك، بسعة إليه وانبسطت نعمتك،

عفوك. كريم عىل فيه وعولت وحلمك، أناتك عىل فيه

الصور يف البوارع من هذا أليس الدعاء؟ هذا يف الخيال وطرافة املعنى قوة ترون أال
يستعيذ: وهو مطرف قول انظروا ثم األدبية؟…

وأعوذ سواك، أحًدا به ألتمس رضاك فيه ا حقٍّ قوًال أقول أن بك أعوذ إني اللهم
خلقك، من ألحد عربة أكون أن بك وأعوذ يشينني، بيشء للناس أتزين أن بك

مني.17 علمتني بما أسعد خلقك من أحد يكون أن بك وأعوذ

املناجاة: هذه انظروا ثم

عصيتك إذ عصيتك وما مخالفتك، بمعصيتي أردت ما وجاللك، وعزتك
نفيس، يل سولت ولكن مستخف، بنظرك وال بعقوبتك وال جاهل، بنكالك وأنا

ص٢٨٩. ج٢، األخبار، عيون 17
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وخالفتك بجهل، فعصيتك عيل؛ املرخي سرتك وغرني شقوتي، ذلك عىل وأعانني
حبلك قطعت إن أعتصم من وبحبل يستنقذني؟ من عذابك من فاآلن بجهل،

عني.18

الكتاب كالم من املتخري الرائع عن خطًرا تقل ال — التأمل عند — الشواهد وهذه
الفحول.

األخالق ويف األدب يف التصوف

الروعة يف الرس هو والذكاء الذكاء، بوارق من الصوفية إشارات يف ما ذلك إىل يضاف
األخبار:19 عيون يف قتيبة ابن أثبته وقد الشاهد هذا ولننظر األدبية،

يتكلم أن يحب سفيان وكان يتكلم، وال الثوري سفيان يجالس فتى كان
خيل عىل مروا قبلنا كان من إن فتى! يا له: فقال يوًما به فمر كالمه، ليسمع
فما الطريق عىل كنا إن هللا! عبد أبا يا الفتى: فقال دبرة. حمري عىل وبقينا

بالقوم! لحوقنا أرسع

وانظروا الرثاء، يف املتخري جمعوا ممن بها اهتم من أر لم الرثاء يف مواقف وللصوفية
مات يوم اك مَّ السَّ ابن قول يف الديباجة، ومتانة السبك، وقوة املعنة، جودة تكون كيف

بكاه: من خصائص يحدد كيف قائله عرف فريد رثاء وهو الطائي، داود

برص فأعىش آخرته، من يديه بني ما إىل بقلبه نظر — هللا رحمه — داود إن
تنظرون ال وكأنكم تنظرون، إليه ما إىل ينظر ال كأنه فكان العني، برص القلب
راغبني رآكم فلما يعجب، منكم وهو تعجبون منه فأنتم ينظر، إليه ما إىل
استوحش قلوبكم، بحبها وأماتت عقولكم، الدنيا أذهلت قد مغرورين مذهولني

أموات. وسط حي إىل نظرت إليه نظرت إذا فكنت منكم،
إكرامها، تريد وإنما نفسك أهنت زمانك! أهل بني شأنك أعجب ما داود! يا
امللبس وأخشنت طيبه، تريد وإنما املطعم أخشنت راحتها، تريد وإنما وأتعبتها

ص٢٩١. ج٢، األخبار، عيون 18

ص٣٧٢. ج٢، 19
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وعذبتها تقرب، أن قبل وقربتها تموت، أن قبل نفسك أمت ثم لينه، تريد وإنما
ترها فلم الدنيا عن نفسك رغبت تذكر، لكيال الدنيا عن وأغنيتها تعذب، ومّلا
يف سيماك كان طالبت، بما ظفرت وقد إال أظنك فما اآلخرة، إىل قدًرا لك
يفتون،20 الناس وتركت دينك يف تفقهت عالنيتك، يف سيماك يكن ولم رسك
ال ينطقون، وتركتهم القول عن وخرست يحدثون، وتركتهم الحديث وسمعت
اإلخوان من وال عطية السلطان من تقبل وال األرشار، تعيب وال األخيار تحسد
يكون ما آنس تكون ما وأوحش خاليًا، باهلل كنت إذا تكون ما آنس هدية،
أتعبت وقد إال أحسبك ال عزمك! وعزم صربك، وصرب بمثلك، سمع فمن الناس،
وال معك، جليس وال لك، محدث فال بيتك يف نفسك سجنت بعدك، العابدين
يكون صفحة وال ماؤك، فيها يربد قلة وال بابك، عىل سرت وال تحتك، فراش

تورك.21 وقصعتك قلبك، مطهرتك وعشاؤك، غذاؤك فيها
اللباس من وال طيبه، الطعام من وال بارده، املاء من تشتهي كنت ما داود!
ما أحقر وما بذلت، ما أصغر فما يديك، بني ملا فيه زهدت ولكن بىل! لينه،
عملك، رداء وألبسك بموتك، ربك شهرك مت فلما لت، أمَّ ما جنب يف تركت
فلتتكلم ورشفك، أكرمك قد ربك أن عرفت حرضك من رأيت فلو تبعك، وأكثر

بك.22 فضلها ربك أوضح فقد ألسنتها، بكل عشريتك اليوم

معان إىل األدب ثمار يحولون — األدبي اإلبداع هذا جانب إىل — الصوفية وكان
: ُكثرَيِّ قال ما إال مثًال وللدنيا لنا أعلم ما قال: حني الشعبي صنع كالذي روحية،

ت��ق��ل��ت إن م��ق��ل��ي��ة وال ل��دي��ن��ا م��ل��وم��ة ال أح��س��ن��ي أو ب��ن��ا أس��ي��ئ��ي

يف نقلوه حسية نوازع عن يعرب الذي فالشعر األناشيد، أكثر يف فعلوا وكذلك
ملن رمًزا فصريوها «املجنون» من «ليىل» أخذوا وقد روحية، عواطف إىل أناشيدهم

تحريف. وهو «يغنون» األخبار عيون يف 20

صغري. إناء التور: 21
و٣١٦. ص٣١٥ ج٢، األخبار، عيون 22
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ينظرون من عند الروح وعالم الحس عالم بني قريبة والصلة األرواح، عالم يف يناجون
القلوب. بعيون

اآلداب؟ أرباب بني مكان للصوفية كان كيف أرأيتم
الباب. هذا يف الناس أساتذة وهم الصدر، فهو األخالق أرباب بني الصوفية مكان أما
يحملون فإنما يصلحون، أنهم يزعمون وهم يفسدون الذين الجهالء املتصوفني دعوا
املوفقون الصوفية ينظر كان كيف ننظر وتعالوا الدين، يوم أتباعهم وأوزار أوزارهم
أال الطائي؟ لداود السماك ابن مرثية من آنًفا نقلناه ما تذكرون أال األخالق. دقائق إىل

عالنيتك»؟ يف سيماك يكن ولم رسك، يف سيماك «كان قال: كيف تذكرون
القلوب. أحوال رشح يف الدقائق ملن اللمحة هذه إن

تفاقدوا تفاقدوا لهم، ما فقال: البرصي الحسن عند الصوف يلبسون الذين وذكر
عجبًا أشد ألحدهم وهللا لباسهم؟! يف التواضع وأظهروا قلوبهم، يف الكرب أكنُّوا تفاقدوا،

بمطرفه!23 املطرف صاحب من بكسائه
الرياء؟! خفايا إىل فطن كيف ترون أال

الذكاء مظاهر من فيها ما إىل ينبهه من إىل يحتاج ال الصوفية كتب يف ينظر والذي
إحياء يف اإللحاح من فيها ما إىل ترجع القوم كتب وأهمية األخالق، فهم يف والورع والعقل
من النفس تظهري إىل والدعوة الباطن، واإلفك الظاهر اإلثم من والتنفري والقلب، العزيمة

والرياء. الغفلة أدران
عنا يغيب أن الحق معاذ ولكن ذلك، يف ريب ال األخالق، يف هائلة قوة الصوفية
أن منهم فريق واستطاع وهفوات، هنوات لهم كانت فقد موفقني، دائًما يكونوا لم أنهم
الرش أو املحض الخري من مذاهبهم كانت ولو قليل، غري رضًرا اإلسالمي بالعالم يلحق
خلقية محاسن لهم أن إىل ننبه أن فغايتنا الكتاب، هذا تأليف إىل احتجنا ملا املحض
يجب خلقية مساوي لهم وأن فضل، كل عليهم ينكر من الناس ففي تعرف، أن ينبغي
الكتاب هذا يف سننص أننا ندعي وما فضل. كل إليهم يسند من الناس ففي تعرف، أن
مجلدات، إىل يحتاج فذلك األخالقية، املذاهب من فيه، خلطوا أو إليه، وفقوا ما جميع عىل
وسنجتهد األخالق، عالم يف بخطرهم القارئ تشعر مذاهبهم من طوائف سنربز ولكننا

ص٣٧٢. ج٢، األخبار، عيون 23
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يتعقب وإنما واحدة، بلمحة يكتفي ال الذي الفاحص النظر أهمية إىل القارئني توجيه يف
والرض والخري، الرش يكون أين لريى الجوانب جميع من فيدرسها الخلقية الظواهر
ذاك. ويرفضها هذا فيقبلها الواحدة الظاهرة حول الناس يختلف كيف ويعرف والنفع،

التأليف ومنهج املصادر عن كلمة

املصادر تخرينا كيف بإيجاز فلنذكر الكتاب، هذا من الغرض تحديد يف القول أطلنا لقد
التصميم. وضعنا وكيف

وأما ثانيًا. الشخصية والتجارب أوًال، التصوف كتب فهي األصلية املصادر أما
أقوى أحيانًا تبدو الفرعية املصادر وهذه واألساطري، األدب كتب فهي الفرعية املصادر
رآنا إن القارئ يستغرب فال احتياط، وال تحفظ بال يتكلمون فيها الناس ألن وأصدق؛

نواس. أبي أخبار أو شداد بن عنرتة قصة إىل نرجع
يف والثاني األدب، يف األول الشطر فجعلنا الكتاب، غرض عىل فبنيناه التصميم وأما
فصول ألن بعض؛ من الشطرين بعض تمييز يف صعوبة وجدنا أننا ننكر وال األخالق،
النحاة مسلك نسلك أن رأينا ثم األخالق، إىل أو األدب إىل جميًعا إضافتها يمكن الكتاب
فيه األظهر هي األدبية الصورة كانت أثر فكل البيان، وعطف البدل بني التفرقة يف
األخالق، إىل أضفناه عليه الباعث هي الخلقية الوجهة كانت أثر وكل األدب، إىل أضفناه
شديد. بعنف إال بعض من بعضها فصل يمكن ال الكتاب هذا عنارص بأن االعرتاف مع
بالزمان نهتم ولم والخلقية، األدبية األنواع عند البحث هذا يف وقفنا أننا ولنقيد
التسلسل أما النوع. درس إال منها يهمنا يكن لم مثًال النبوية فاملدائح قليًال، إال واملكان
هذا يف الثانوية املباحث من فهو النوع هذا فيها ازدهر التي األقاليم وتعقب الزماني
والغناء، والزواج، والطعام، والحب، واألخوة، الدعاء عن كتبناه فيما يقال وكذلك الكتاب،

والخلقية. األدبية املسائل من به اهتممنا ما آخر إىل
التصوف أثر به يراد هذا فكتابنا ذلك، غري بنا يحسن يكن لم أنه يظهر التأمل وعند
الدراسات أما أخالق. من أنشأ وما أدب من التصوف أنشأ عرضما أي واألخالق، األدب يف
إقليم، إىل إقليم من وتنقلها التاريخ، عهود مختلف يف األنواع هذه تسلسل تصف التي
أغراض وضوح بعد الثاني املكان يف تجيء دراسات فهي هناك، وانهزامها هنا وسيادتها

الكتاب. هذا
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إغفاًال واإلقليمية التاريخية الجوانب أغفلنا إننا نقول: حني أنفسنا نظلم أننا عىل
التاريخية الوجهة من تميزها مالمح األنواع بعض إعطاء يف عظيًما جهًدا بذلنا فقد ا، تامٍّ
الكتاب. تصميم االسرتسال علينا يفسد لئال ذلك؛ يف نسرتسل أن نشأ لم ولكنا واإلقليمية،

رجل به ينهض أن الصعب من وكان طاقتي، فوق البحث هذا بأن أعرتف فإني بعد، أما
والطالب لالمتحان، يتقدم طالٌب املؤلف أن سيتذكر القارئ أن املؤكد من ولكن واحد،
ال الذي الطالب دور مثلت أني إىل ملطمنئ وإني الطالب، طاقة يف يقع بما منه يكتفى
موضوع درس عىل الطالب يصرب أن الكثري فمن الزمن أما والجهد. الصرب غري يملك

األربعني! يتجاوز حني الطالب وقت أضيق وما سنني، سبع من أكثر واحد
كذلك؟! أليس
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يشء ذلك فلنتبع األخالق، وقسم األدب قسم قسمني: إىل ينقسم الكتاب هذا أن إىل أرشنا
فنقول: التفصيل من

الصوفية، للنزعة والخلقية األدبية املالمح إبراز هو الكتاب هذا تأليف من الغرض
اختالًفا فيه اختلفوا الباحثني ألن التصوف؛ اشتقاق عن بالكالم البدء إىل ذلك دعانا وقد

واألقاويل. اآلراء من كثري فيه عنهم وأثر شديًدا،
والنساك، والزهاد القراء يسمون الصوفية كان منذ الصويف نشأة فبينَّا مضينا ثم
من به تفردوا فيما القول وبسطنا واإلشارات، الكنايات من عنهم أثر ما إىل وأرشنا
القلوب. وأحوال النفوس أدواء عن يتحدثون وهم مقاصدهم تعني التي والتعابري األلفاظ
فتكلمنا الزهد، وهي التصوف من األوىل املرحلة آثار عند وقفة نقف أن رأينا ثم
اللغة يف الصويف األدب طليعة كانت زهدياته ألن العتاهية؛ أبي شعر عن بالتفصيل

العربية.
ودرسنا التصوف، أدب بها امتاز التي الخصائص عرض عىل ذلك بعد وأقبلنا
األنبياء عانى ما رشح أو الدنيا وصف يف جاءت التي األدبية الصور من طوائف

الحياة. مكاره من واألصفياء
مجموعات إىل ينقسم فرأيناه الصوفية، عن أثر الذي الرصف األدب عىل عطفنا ثم
تمثل وهي هللا، عطاء ابن حكم عن الكالم إىل ذلك وساقنا شعرية، ومجموعات نثرية
ابن أمثال عن أثرت التي املنظومات عن والكالم النثرية، الناحية من الفن هذا ازدهار
الصوفية عن أُِثَر ا عمَّ بالحديث ذلك عىل ينا وقفَّ رضوان، والنابليسوحسن واليافعي عربي

األقاصيص. طرائف من
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الذوقية؛ الوجهة من الصوفية املذاهب صميم عىل اإلقبال من ذلك بعد لنا بُدَّ ال وكان
قوة إىل ترجع األغلب يف فعبادتهم القوم، أولئك عند يشء كل ليست العملية األخالق ألن
األوىل ثالث: ُشَعٍب إىل ترجع جوهرها يف مذاهبهم رأينا وقد الوجدان، وطهارة التأمل

الرسول. حب والثالثة الوجود، وحدة نظرية والثانية اإللهي، الحب عاطفة
الفن هذا نشأة عن األول الفصل يف تكلمنا فصلني، له عقدنا فقد اإللهي الحب أما

الفارض. ابن أشواق عن الثاني الفصل يف وتكلمنا العربية، اللغة يف
يتشهون كانوا إذ الصوفية؛ أذواق يف السموَّ يمثل ألنه اإللهي؛ بالحب اهتممنا وإنما

األغراض. أرشف به األنس ويرون هللا، يف الفناء
جناٍت َب ُطالَّ الرشع أتباع يرون فهم طريف، منطق التسامي هذا يف وللصوفية
ومن املالك يصايف من بني وشتان الجنة، لرب اًقا ُعشَّ أنفسهم فريون هم أما ونعيم،

باململوك. يتعلق
حياتهم وجعل وذوقية، روحية أقباس إىل حولهم اإللهي بالحب الصوفية وهيام

واألذواق. األرواح عالم يف األلحان بأعذب تصدح ِدقاًقا أوتاًرا
باألعمال، يعبأون وال املعاني، غري يرون ال الصوفية جعل الذي هو اإللهي والحب

املطيع؟1 كربياء من أرشف العايص ِذلة يقول: من فيهم أليس
الوسائل من حقيقته يف كان اإللهي الحب أن عىل ننص أن الواجب من كان وربما
يسمى الذي الفلسفي املذهب يشبه إنه نقول: أن لنا جاز وربما الروحية، بالجنة للظفر
نعمة إىل الوصول يف كاف هللا حب بأن أصحابه يؤمن الذي املذهب وهو Quiétisme

اإلخالص.
تركت ما ونتعرف األدب، يف أثرها ننظر حني السامية العاطفة هذه أهمية وتظهر
املنشئني موقف مختلفني: موقفني عنها التعبري يف الصوفية وقف وقد الحنان، أقباس من
يف الشعر قرض استطاعوا الذين الكبار األدباء فهم املنشئون أما املنشدين. وموقف
يعجزوا لم ولكن النظم، عن عجزوا الذين فهم املنشدون وأما اإللهية، الذات إىل التشوق
يغنون. حني مالذهم النسيب شعراء فكان روحية، معان إىل الحسية األشياء تحويل عن
نفحات الصوفية كتب يف فله موطنني: يف الواحد البيت حال يختلف كيف رأينا وقد

العشاق. كتب يف عليه نعثر حني نجدها ال

ليدن. طبعة ص٥٨٧، ج١، الطيب، نفح 1
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الذوق من أثوابًا الحسية األشعار عىل يضفون الصوفية ألن كذلك ذلك كان وإنما
السماء. عالم إىل األرض عالم من ينقلونها حني والروح

وجود لهم يكون أن يكفهم لم فالصوفية الوجود، وحدة نظرية تنشأن اإللهي الحب وعن
وثب وإنما الديان، ذات إىل بالشوق يعرفوا أن يكفهم ولم الناس، وجود عن يمتاز ذاتي

الوجود. واجب حقيقة هي أزلية بحقيقة موصول جزء أنهم فادَّعوا منهم فريق
الثاني الفريق أما املعشوق، إىل العاشق بنسبة يترشف كان هللا يحب الذي فالفريق
وثبة وهي الكل، إىل الجزء حنني يف يتمثل شوًقا يرى وإنما ومعشوًقا، عاشًقا يرى فال

املعقول. عالم يف جريئة
خاص، بحث لها يفرد أن يمكن وكان الكتاب، هذا يف مكان لها النظرية وهذه
ألنه عربي؛ ابن عن الكالم عند ونقدها ورشحها درسها يف أوردناه بما اكتفينا ولكننا
قد جوٍّا لها يهيئ عنه الحديث أثناء يف درسها وألن النظرية؛ هذه عن دافعوا من أشهر

بالحديث. نفردها حني تهيئته نستطيع ال
شطرين: وشطرتهم الصوفية، من كثريًا شغلت النظرية هذه أن إىل ننبه أن ويحسن

الحالج. أشهرهم ضحايا ملعتنقيها وكان القبول. يؤثر وشطًرا الرفض، يؤثر شطًرا
كان إذ النظرية؛ هذه إىل يرجع جملته يف التصوف بأن االعرتاف من بد ال ولكن
العاشق فناء فهو الكل يف الجزء فناء يكن لم فإن هللا، يف الفناء إال يهمه ال الحق الصويف
السالمة وإيثار التقية من نوًعا النظرية هذه إعالن من تهيبهم كان وربما املعشوق، يف

الناس. مكايد من
للظواهر، وزنًا يقيمون ال يراهم الشئون مختلف يف الصوفية آراء يتأمل والذي
بأن خليقة علوية حقيقة هناك بأن جازًما إيمانًا يؤمن ملن إال يستقيم ال الظواهر وإغفال

موجود. كل من سواها عمن تشغله
والذوقية، األدبية املعاني يف النظرية هذه أثر نبني أن الكتاب هذا يف همنا من وكان

نريد. ما بعض إىل ذلك من وصلنا وقد

هو جديًدا فنٍّا العربية اللغة يف أبدع الذي الرسول حب ينشأ الوجود وحدة نظرية وعن
النبوية. املدائح فن
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أن قرروا النظرية بهذه قالوا من ألن الوجود؛ وحدة عن الرسول حب نشأ وإنما
وآخر األولني، وأول النبيني، خاتم وأنه األحدية، للذات مظهر أول هو السالم عليه محمًدا

املوجودات. وسائر األحدية الذات بني الربزخ وأنه اآلخرين،
فيما القارئ وسرياه والشعرية، النثرية اآلثار من الرسول حب ترك فيما نظرنا وقد

التفصيل. ذلك انتظار يف اإلجمال هذا فليكن بعد،

سجل أنها فقررنا األدبية الدراسات يف التصوف كتب من نستفيد كيف نبني أن رأينا ثم
وثيقة الشعراني مؤلفات اتخاذ إىل ذلك وساقنا اللهجات، وحياة اإلسالمي املجتمع لصور
سائر لدرس الفرصة تتاح أن راجني العارش، القرن يف املرصي املجتمع بها صورنا

الصوفية. كتب يف الباقية للصور وفًقا اإلسالمية املجتمعات
عن فيه تحدثنا فصل وهو األول، القسم به أكملنا فصل كتابة إىل الحماسة وساقتنا
الدليل. عليها يقيم من إىل تحتاج ال والفن األدب بني والصلة الفنون، يف التصوف أثر

مضينا ثم األخالق، يف التصوف نشأة عن مفصل بدرس ابتدأناه فقد الثاني القسم أما
واألسباب والتجريد واألحوال واملقامات واألحزاب واالستغاثات واألوراد األدعية عن فتكلمنا
يف الصوفية مذاهب يمثل مما ذلك إىل وما والسماع، والصيام والطعام الزواج وآداب

والذوقية. واملعاشية االجتماعية الحياة
كبار من نظرنا يف ألنه الشعراني؛ يراها كما املريدين آداب بدرس الكتاب وختمنا
البالد. هذه أهل من الجماهري عىل تسيطر تزال ال آراءه وألن العملية؛ اآلداب يف الباحثني

واألخالق األدب مظاهر بني نفصل أن الصعب من كان أنه عىل ثانية النصمرة من بد وال
وكل أخالقية، معاني سطوره يف يحمل أدبي نص فكل الكتاب، هذا فصول يف ا تامٍّ فصًال
من رضوبًا قاسيت ذلك أجل ومن أدبية، صورة ثناياها يف تحمل ذوقية أو خلقية حكمة
بعد إال الحارض نظامه إىل أصل ولم ببعض، بعضها الكتاب هذا فصول ربط يف العناء

عنيف. جهد
يف كان ولو وأسهل، أوضح املنهج لكان التصوف تاريخ يف الكتاب هذا كان ولو
كانت موضوع يف وقع ولكنه العناء، من كثريًا نظامه يف القينا ملا الصوفية املذاهب رشح
الطريق وعورة ألعيتنا الصرب ولوال وأتعبنا، فتعبنا األشواك، تحميها كاألزهار طرافته
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الكتاِب أغراُض

قال كما عقباته» وكثرت طريقه، وطال مسلكه، صعب ورشف املطلوب عظم «وكلما
ثراه. هللا طيب الغزايل

القبول. حلة عملنا عىل وأسبغ وكرمه، بفضله لجزانا شاء لو من وسبحان
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ف تصوُّ كلمة اشتقاُق

العربية الجزيرة يف التصوف قدم

تصوف، كلمة اشتقاق عن املعرفة1 مجلة يف كلمة نرش الرازق عبد مصطفى األستاذ كان
هذه نتعقب أن املفيد من فرأينا اللفظة، هذه حول الجدل إثارة يف سببًا كلمته وكانت
األول فروض: أربعة تحتمل وهي القديم، أصلها تعرف يف أرجح اآلراء أي لنرى الكلمة
أن والثالث الصوف، إىل منسوبًا يكون أن والثاني صوفة، إىل منسوبًا الصويف يكون أن

اليونانية. «سوفيا» كلمة إىل منسوبًا يكون أن والرابع الصفاء، من ا مشتقٍّ يكون

والتواضع الخشونة عىل الصوف داللة

سبحانه هللا بخدمة انفرد كان رجل اسم فهو إليه نسب الصويف إن قيل: الذي صوفة أما
يف إياه ملشابهتهم إليه الصوفية فانتسب مر، بن الغوث واسمه الحرام، بيته عند وتعاىل

ذلك: يف الجوزي ابن يقول ما القارئ وإىل هللا، إىل االنقطاع

أبو قال قال: الحبال سعيد بن إبراهيم إسحاق أبي عن نارص بن محمد أنبأنا
يشء أي إىل القاسم: بن وليد سألت قال: الحافظ سعيد بن الغني عبد محمد
إىل انقطعوا صوفة لهم: يقال الجاهلية يف قوم كان فقال: الصويف؟ ينسب
الغني: عبد قال الصوفية. فهم بهم تشبه فمن الكعبة، وقطنوا وجل عز هللا

.١٩٣١ سنة يونيه عدد 1



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

وباإلسناد مر. بن تميم أخي بن مر بن الغوث ولد بصوفة املعروفون فهؤالء
مر بن الغوث إىل عرفة من للناس بالحج اإلجازة كانت قال: بكار بن الزبري إىل
حانت إذا وكان صوفة، لهم: يقال وكان ولده، يف كانت ثم طابخة بن أد بن
لكل يقال وصوفان وصوفة عبيدة: أبو قال صوفة. أجز العرب: قالت اإلجازة
الزبري: قال املناسك. أمر من بيشء قام أو أهله غري من شيئًا البيت من ويل من
إنما قال: الكلبي السائب بن محمد بن هشام عن األثرم الحسن أبو حدثني
عاش لنئ فنذرت ولد، ألمه يعيش كان ما ألنه صوفة؛ مر بن الغوث سمي
ولولده صوفة له: فقيل ففعلت، الكعبة، ربيط ولتجعلنه صوفة برأسه لتعلقن
عمران بن العزيز عبد عن املنذري بن إبراهيم وحدثني الزبري: قال بعده. من
عيل هلل نسوة: ولدت وقد مر بن تميم أم قالت قال: شبة بن عقال أخربني قال:
البيت عند ربطته فلما مر بن الغيث فولدت للبيت.2 ألعبدنه غالًما ولدت إن
صوفة؛ إال ابني صار ما فقالت: واسرتخى سقط وقد به فمرت الحر أصابه
إىل منى ومن منى، إىل عرفة من الناس وإجازة الحج وكان صوفة، فسمي
يف تزل فلم عدوان، أخذتها حتى صوفة عقب يف اإلجازة تزل فلم لصوفة، مكة

قريش.3 أخذتها حتى عدوان

وأشار معروًفا، كان فقد الجوزي، ابن يخرتعه لم موضوعه يف املهم الكالم وهذا
املحيط. القاموس يف والفيوزآبادي البالغة، أساس يف الزمخرشي إليه

الشعبية األخيلة يف صورته

عفراء أبي بن حنظلة عن ياقوت حدثنا وقد الجاهلية، يف معروًفا كان التنسك أن والواقع
وتنرص الجاهلية يف نسك قد «وكان الفرات شاطئ من بالقرب حنظلة دير بنى الذي
ابن عن املبارك ابن عن بسنده البغدادي الخطيب وحدث به»،4 فعرف الدير هذا وبنى
يف صالًحا رجًال كان قال: َهاُروَن﴾ أُْخَت ﴿يَا تعاىل: هللا قول يف مجاهد عن نجيح أبي

عبًدا. جعله وأعبده: عبده 2

ص١٦١. إبليس، تلبيس 3
ص١٣٤. ج٤، البلدان، معجم 4
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هو هنا والصالح سواه،5 هارون اسمه ممن ألًفا أربعون جنازته حرض إرسائيل بني
العربية. بالبالد موصولة بأرض وكانت مريم هي هارون وأخت التنسك،

«ابنا املسيح وعبد يزيد الجاهليني يف وكان «الديان»، هي لفظة الجاهلية يف وكان
فقال: األعىش مدحهما الديان»

ك��الك��م��ا ل��ذاك أه��ل ف��إن��ك��م��ا ب��ه وت��رت��دي��ا خ��ي��ًرا ت��ف��ع��ال ف��إن
أب��واك��م��ا6 س��اده��ا م��ا ف��ق��ب��ل��ك��م��ا ع��ظ��ي��م��ة أم��ر ن��ج��ران ت��ك��ف��ي��ا وإن

العربية عرفتها قديمة كلمة وهي الرباني ومثله الدين، يف املتنسك والديان
ربانيٍّا إماًما «كان بأنه البويطي وصف وقد التمجيد، ألفاظ من وظلت والرسيانية،

درجة.8 األحبار فوق والربانيون والزهد»،7 العبادة كثري
الزهاد.9 القرآن يف الرهبان فرس وقد

األبد».10 صام من صام «ال قال: أنه النبي عن وروي
عنه، نهى ما ذلك ولوال النبي، قبل موجوًدا كان التصوف من نوع األبد وصيام

الدين. كمال من يحسبونها جاهلية سنة يحيون األبد يصومون الذين وكان
له كانت ثم ورسمه باسمه الجاهلية يف عرف التصوف يكون أن يمنع ما وليس

واالجتماعية. والدينية األدبية اآلراء من كثري مصري فذلك اإلسالم، يف رجعة
الفرض هذا تعقبنا وقد الصوف، إىل منسوبًا الصويف يكون أن الثاني والفرض
ا جدٍّ كثرية شواهد الفرض هذا ولتأييد األلويس،11 استضعفه وإن الفروض أصح فرأيناه

الباب. هذا يف باملهم منها وسنكتفي مطالعاتنا، يف قيدناها

ص٣٨٢. ج١، بغداد، تاريخ 5
ص٤٠٢. ج٥، البلدان، معجم 6

ص٣١٢. ج٢، البلدان، معجم 7

ص١٢. ج٢، القلوب، قوت 8

ص١٠. ج٢، القلوب، قوت 9

ص٣٠٧. ج١، بغداد، تاريخ 10
ص١٠١. الوارد، الفيض 11
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الصوفية سلف من املتقدمني عىل غالبًا كان الصوف لباس أن اليافعي حدث فقد
والسالم، الصالة عليهم األنبياء لباس ولكونه والزهد؛ والتواضع الخمول إىل أقرب لكونه
«مر قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص وعنه الصوف، ويلبس الحمار يركب كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن جاء وقد
ملسو هيلع هللا ىلص وعنه الحرام». البيت يؤمون العباء عليهم حفاة نبيٍّا سبعون الروحاء من بالصخرة
من ورساويل صوف من جبة عليه كان السالم عليه موىس تعاىل هللا كلم «يوم قال: أنه
والشعر الصوف يلبس كان السالم عليه عيىس إن وقيل: صوف». من وكساء صوف
أدركت لقد عنه): (ريضهللا البرصي الحسن وقال أمىس. حيث ويبيت الشجر من ويأكل

الصوف.12 لباسهم كان بدريٍّا سبعني
لبس يؤثرون كانوا والصالحني األنبياء أن مفهوًما كان أنه يف رصيح الكالم وهذا

الصوف.
األتان؛ وركب الشعري، خبز وأكل الصوف، لبس «من قال: أنه النبي عن وروي
يف وكلوا وشمروا الصوف «البسوا قال: أنه عنه وروي الكرب».13 من يشء فيه فليس

السماء».14 ملكوت يف تدخلوا البطون أنصاف
قال: إذ هللا لرسول عمر مرثية يف جاء ما األثرين هذين ويؤيد

لم ما عمرك، وقرص سنك، قلة يف اتبعك لقد هللا، رسول يا وأمي أنت بأبي
إال معه آمن وما الكثري بك آمن ولقد عمره، وطول سنه، كثرة يف نوًحا يتبع
جالستنا، ما لك كفًؤا إال تجالس لم لو هللا رسول يا وأمي أنت بأبي القليل.
فلقد واكلتنا، ما كفًؤا إال تواكل لم ولو إلينا، نكحت ما لك كفًؤا إال تنكح لم ولو
وأردفت الحمار، وركبت الصوف، ولبست وواكلتنا، إلينا ونكحت جالستنا وهللا

منك.15 تواضًعا أصابعك؛ ولعقت األرض، عىل طعامك ووضعت خلفك،

ص٣٤٣. ج٢، الغالية، املحاسن نرش انظر 12
تصور عىل داللته له ولكن الحديث، هذا بصحة نجزم ولسنا ص١٥٨، ج٢، األصفهاني، محارضات 13

الصوف. لبس الستحباب الناس أولئك
ص٤٧. ج٤، القلوب، قوت 14

ص٣٢٠. ج١، اإلحياء، 15
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لبسوا الصوفية يكون أن املحتمل ومن األهمية، من عظيم جانب عىل النص وهذا
الرسول أن تذكرنا إذا سيما وال الرسول، بتواضع االقتداء لهم ليصح األمر أول الصوف

الصوف.16 جباب غري عندهم يكن ولم فواساهم، فة الصُّ أهل عىل أقبل
حمل بأنه أدهم ابن وصفوا وقد والتقشف، التخشن مظهر كان قديًما والصوف
بلبس أنفسهم يعذبون أنهم املرائني عىل وأخذوا الصوف،17 خشونه ضعفه عىل جلده
أبي قال قال: برمك بن خالد بن يحيى بن جعفر بن محمد أن املربد وحدث الصوف،18
والنهي األمر بعد أبت! يا والحبس: القيود يف وهم — برمك بن خالد بن يحيى ألبيه

والحبس».19 الصوف ولبس القيود إىل الدهر أصارنا العظيمة واألموال
تقلب يف تمام أبي قول املعنى هذا ويف الحال، وسوء الذل عالمة هنا الصوف فلبس

الزمان:

ال��ص��وف��ا20 ال��زم��ان ل��ب��س ف��ك��أن��م��ا ف��ت��ص��دع��وا زم��ان��ه��م ب��رود ك��ان��وا

حمدان: بن الدولة سيف يخاطب فراس أبي وقول

ن��زل��زل��ه��ا ص��خ��رة ف��ي ون��ح��ن ت��وس��ع��ه��ا ك��ي��ف ال��دار واس��ع ي��ا
ن��ب��دل��ه��ا21 م��ا ال��ص��وف ث��ي��اب��ن��ا ت��ب��دل��ه ك��ي��ف ال��ث��وب ن��اع��م ي��ا

بالوقار: أباه يصف الريض الرشيف وقول

ب��ال��ق��ت��ي��ر ت��ع��م��م م��ن إال ال��ص��وف ل��ب��س ال��ت��ذ م��ا
وال��ض��ف��ور ال��ذوائ��ب م��غ��ب��ر ال��خ��دي��ن م��ت��خ��دد

ص٣٤٥. ج١، األولياء، حلية 16

ص٢٠١. املدهش، 17
ص١٥١. إبليس، تلبيس 18

ص١٣٢. ج١٤، بغداد، تاريخ 19
األوىل. السنة من ص٧٨٣، املعرفة، يف مرجوليوث املسرت مقال انظر 20

ص٨٧. فراس، أبي ديوان 21
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ب��األس��ي��ر أم��ل��ك وال��ق��د ط��م��اح��ه ال��وق��ار أس��ر

هند: دير جوانب أحد عىل مكتوبًا وكان

ال��راه��ب ال��ب��ي��ع��ة ش��اد ب��ح��ي��ث ان��ق��ض��وا ع��ام ال��م��ن��ذر ب��ن��ي إن
ال��ق��اط��ب ي��ق��ط��ب��ه وع��ن��ب��ر ذف��اري��ه��م ب��ال��م��س��ك ت��ن��ف��ح
ج��ائ��ب22 ل��ه��م ال��ص��وف ي��ج��ب ل��م أث��واب��ه��م وال��ك��ت��ان وال��ق��ز

املياسري. يعيب كان الصوف لبس أن هذا ومعنى
متصيًدا يوًما فخرج امللوك أبناء من كان أدهم بن إبراهيم أن حدثوا ما هذا مثل ويف
بهذا أم خلقت؟ ألهذا إبراهيم! يا هاتف: به فهتف طلبه، يف وهو أرنبًا أو ثعلبًا فأثار
فنزل أمرت، بهذا وال خلقت، لهذا ما وهللا رسجه: قربوس من أيًضا به هتف ثم أمرت؟
وما فرسه وأعطاه ولبسها صوف من الراعي جبة فأخذ ألبيه، راعيًا وصادف دابته عن

البادية.23 دخل ثم معه،
معه وما فرسه ترك الهاتف جاءه حني أدهم وابن الرعاة، لباس من فالصوف

بالزهاد.24 ليلحق الصوف لبس أي: وتصوف؛
وركب البعري، اعتقل من الكرب: من برئ فيه كن من «أربع شداد: بن هللا عبد وقال
البيان يف الجاحظ أثبته الكالم وهذا الدون»، الرجل دعوة وأجاب الصوف، ولبس الحمار،
من عدَّ فقد للرسول، الخطاب بن عمر رثاء من آنًفا نقلناه ما يفرس وهو والتبيني،25

الصوف. ولبس الحمار ركوب — السالم عليه — تواضعه
الثياب، ظواهر يف فصار القلوب بواطن يف الزهد «كان الجوزي: ابن كالم ومن
ال نيتك وأصلح جسمك، ال قلبك صوف ويحك! خرقة، اليوم فصار حرقة الزهد كان

مرقعتك».26

.١٨٤ صفحة ج٤، البلدان، معجم 22

ص٨. القشريية، الرسالة 23
ص٤٨٤). ج١، البلدان، معجم (انظر امللك. يف زهد حني املسوح النعمان لبس وكذلك 24

.٦٧ صفحة ،٣ جزء 25

.٤٣٥ صفحة املدهش، 26
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الزهد. عالمة الكالم هذا يف والصوف
وأظهروا قلوبهم، يف الكرب أكنوا فقال: الحسن عند الصوف يلبسون الذين وذكر

بمطرفه.27 املطرف صاحب من بكسائه عجبًا أشد ألحدهم وهللا لباسهم، يف التواضع
وركب رمضان عارش يوم الصوف لبس مئة أربع سنة يف أنه الحاكم أخبار ويف

النسك.28 وأظهر الحمار
الخطاب. بن عمر مرثية يف آنًفا رأيناها التي الرسول سرية إىل رجعة وتلك

صوف ثوب وعليه الجرس عند دابته عىل واقف سعد وأبو ببغداد الجرس دعبل وعرب
دعي.29 عىل دعي وقال: فخذه عىل بيده دعبل فرضب مصبوغ، بالخز مشبه

صوف، من الحقيقة يف ثوبه أن مع بالخز، مشبه ثوب بلبس الجاه يدعي أنه يريد
الفقراء. لباس وهو

عىل الصوف لبس من فقال: الصويف؟ من له: فقيل الروذباري عيل أبو وسئل
الصفا.30

الصفاء. عن يغني ال ولكنه الزهد إشارة عنده الصوف فلبس
الدنيا يف الزهد إىل الناس تدعو أنت الشيخ! أيها سمعون: بن الحسني ألبي وقيل
ما كل فقال: هذا؟ فكيف الطعام، أطيب وتأكل الثياب، أحسن وتلبس لها، والرتك
فال الطعام طيب وأكل الثياب لني بلبس هللا مع حالك صلح إذا فافعله، هلل يصلحك

يرضك.31
الصوف. فهو أخشنها أما الزهد، مع الثياب لني يلتئم أن ينكرون كانوا كأنهم

خراب.32 باطنه أن فاعلم بظاهره يعنى الصويف رأيت إذا الجنيد: وقال
الثوب. خشونة هو والظاهر

.١٩٥ صفحة إبليس، تلبيس 27
.٢٢٣ صفحة ،٤ جزء الزاهرة، النجوم 28

السايس. طبع ،٥٦ صفحة ،١٨ جزء األغاني، 29
.٣٣١ صفحة ،١ جزء بغداد، تاريخ 30
.٢٧٥ صفحة ،١ جزء بغداد، تاريخ 31
.١٢٧ صفحة القشريية، الرسالة 32
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فيه: وزهد صوًفا لبس جاهل يف حيان أبو وأنشد

ك��ي��س وم��ن ف��ض��ل ك��ل م��ن ع��اريً��ا وي��ا ن��ف��س��ه ال��ص��وف ج��يِّ��د م��ن ك��اس��يً��ا أي��ا
ت��ي��س33 ع��ل��ى أم��س��ى وال��ي��وم ن��ع��ج��ة ع��ل��ى م��ص��ب��ح ب��األم��س وه��و ب��ص��وف أت��زه��ى

والذكاء. الفضل عن النفس عري عند يغني ال الصوف لبس أن ومعناه

الصوفية البيئات يف املرقعات

أحد املقري به وصف الذي الصوفية بزي املراد وهو الزهد، شارة كان الصوف أن والواقع
للصوفية،35 به يوىص ما إليهم يرصف من صفات من الغزايل جعله والذي الفقهاء،34
«شعار هو والصوف والهيئة»،36 السمت صويف التوحيدي «وكان ياقوت: قول يوجه وبه
جماعة ظن الصوف ثوب أجل ومن الكنايات،37 إىل الثعالبي أضافه الذي الصالحني»
عن مرجوليوث املسرت ونقل يعرفوه،38 ولم رأوه حني الصوفية من أكثم بن يحيى أن
فقلت صوف من جبة عليه رجًال «رأيت النفوس: رياض اسمه كتاب من دوزي قاموس

صويف».39 يا له:
صوف جبة إىل «فعمد أمره يف يحتال كيف يدر ولم نرصاني بغالم نواس أبو وكلف

الحكاية.40 آخر إىل الزهاد» بزي وتزيا رقيق، ونعل قصري، ورسوال فلبسها، قصرية
الشبهات. عنهم يدفع الصوف لبس أن يعرفون كانوا فالفجرة

بجيد املراد ولعل لينه، عىل تدل ال األول البيت يف الصوف وجودة ص٨٢٤، ،١ جزء الطيب، نفح 33

الصوفية. زي إىل أقربه الصوف
ص٨١٩. ،١ جزء الطيب، نفح 34

ص١٥٣. ،٢ جزء اإلحياء، 35
ص٣٨٠. ،٥ جزء األدباء، معجم 36

ص٤٤. الثعالبي، كنايات 37

ليدن. طبع ص٤٠٥، التقاسيم، أحسن 38
الثاني. املجلد من ص٧٨٤، املعرفة، 39

ص٢٤٩. نواس، أبي أخبار 40
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عن نقًال الزبيدي قال الصوفية، الثياب يف إال الصالحني تتمثل ال الجماهري وكانت
اإلمام أن املشيخة من أدركنا من به حدثنا ومما العارفني: وأنس الناظرين بهجة كتاب
أن يخدمه كان والدين الفضل أهل من رجًال أوىص الوفاة حرضته ملا الغزايل حامد أبا
ذلك موضعه إىل قريبة كانت التي القرى أهل ويستويص بينه، موضع يف قربه يحفر
ببالد يعرفون ال الفالة من نفر ثالثة يصل حتى أحد يبارشه وأال جنازته، بحضور
تويف فلما مشورة. وال أمر بغري عليه للصالة الثالث ويتقدم منهما، اثنان يغسله العراق:
ثالثة رأوا جنازته لحضور اجتمعوا فلما الناس، وحرض به، أمره ما كل الخادم فعل
فلما يظهر، ولم الثالث واختفى غسله، إىل منهم اثنان فعمد الفالة، من خرجوا رجال
يف ا ملتفٍّ الثالث ظهر قربه شفري عىل ووضعت جنازته، وحملت أكفانه، يف وأدرج غسل
بصالته، هللا وصىل عليه وصىل صوف، من بعمامة معمًما أسود، علم جانبه ويف كسائه

الناس.41 عن وتوارى وانرصف سلم ثم
الصوف. لباس يف الجماهري رأي تمثل ولكنها مصنوعة، والقصة

النمرود كان بينما أنه — الشعبية النزعات تمثل وهي — شداد بن عنرتة قصة ويف
عليهم العباد األحبار من جماعة إىل نظر املدينة خارج عىل ترشف عالية منظره يف جالًسا

إلخ.42 … والصوف الشعر لباس
ومن املرقع، الثوب أي: املرقعة؛ عىل حرصهم الصوف للبس الصوفية التزام ويؤكد
تخلعي ال لعائشة: قال وأنه ثوبه يرقع كان النبي أن سمعوا ملا أنهم الجوزي ابن رأي
وكذلك املرقعات،43 اختاروا رقاع ثوبه يف كان الخطاب بن عمر وأن ترقعيه حتى ثوبًا
الدر عىل غطاءً املرقعات «كانت قال: أنه الثوري عن وروي عليهم، عنوانًا املرقعة صارت
فقال: املرقعات أصحاب إىل الكتاني محمد بن محمد ونظر مزابل»،44 عىل جيًفا فصارت
كان وإن عليها، الناس يطلع أن أحببتم فقد لرسائركم موافًقا لباسكم كان إن «إخواني!
أصحابه: لبعض الحق عبد بن محمد وقال الكعبة».44 ورب هلكتم فقد لرسائركم مخالًفا
خربوا أن بعد إال الظواهر زينوا فما عليهم، الظاهرة اللبسة هذه من ترى ما يعجبنك «ال

البواطن».44

ص٦١. الغزايل، عند األخالق كتاب راجع 41

ص٣١١. ،١ جزء شداد، بن عنرتة قصة 42

ص١٨٦. إبليس، تلبيس 43

ص١٩٠. إبليس، تلبيس 44
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بعض كره ولذلك انقطاع؛ بال املرقعة يلبسون لقوم إال يوجه ال التقريع وهذا
لبس يكون وال للسؤال،45 التعرض ومن الرياء طوارق من خوًفا املرقعة لبس شيوخهم
تعرضصاحبها ال وهي التصوف عىل قاطعة عالمة تكون حني إال الرياء إىل بابًا املرقعة

والبؤس. الفقر عىل لداللتها إال للصدقات
تبيع الصوفية: لبعض قلت قال: إذ شميل بن النرض حدث ما امللحظ ذلك ويؤيد

يصطاد؟!46 يشء فبأي شبكته الصياد باع إذا فقال: الصوف؟ جبتك
بن أحمد بن محمد أن ويذكرون الدنيا، عىل اإلقبال عالمة املرقعة نزع يرون وكانوا
ويلس الزهد، طريقة إىل ويشري الوعظ، بلسان يتكلم مدة بها وأقام بغداد قدم موىس
حسن من رأوا ملا الناس به فافتتن الدنيا، طلب عن النفس عزوف ويظهر املرقعة،
بعد به يوصل كان ما قبل إنه ثم يحصون، ال قوم وعظه مجلس يحرض وكان طريقته،
ولبس املرقعة ونزع كثري، مال ببغداد له وحصل قبل، من يظهره كان شديد امتناع

وأصحاب.47 تبع له وصار أقاصيص له وجرت الفاخرة الناعمة الثياب
تصدقت لقد الزبري: بن عروة قول ومنه الفقر، عالمات من األصل يف الثياب وترقيع
يمكن ال ألًفا الخمسون وهذه ملرقع،48 درعها وإن ألًفا بخمسني عنها) (ريضهللا عائشة

دنانري. تكون أن
الصوفية أن عىل يدل وهذا السنة،49 يف أصل للمرقعة يكون أن الجوزي ابن وينكر
تشبثهم عىل جديد دليل وذلك النبوية، السنن من املرقعة جعل إىل يتسامون كانوا

باملرقعات.
نسبتهم يعرفون كانوا فالصوفية االستقصاء، يف العناء هذا لكل موجب ال أنه عىل
الزاهدين، آلة أظهرت قد إنك الصوف: لبس لرجل الداراني سليمان أبو قال الصوف، إىل
وباطنك قطنيٍّا ظاهرك يكون له: فقال الرجل. فسكت التصوف؟ هذا أورثك فماذا
وعليه بشار بن الحسن أبي عىل الكرخي معروف أخي ابن محمد أبو ودخل صوفيٍّا.50

ص١٧ القشريية، 45
ص١٩٨. إبليس، تلبيس 46

ص٣٥٩. ،١ جزء بغداد، تاريخ 47
ص٢٣٨. ،١ جزء اإلحياء، 48
ص١١٩. إبليس، تلبيس 49

البيض. الثياب والقوهي: ص١٩٨، إبليس، تلبيس 50
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قلبك صوف جسمك؟ أو قلبك صوفت محمد! أبا يا الحسن: أبو له فقال صوف، جبة
القوهّي.50 عىل القوهّي والبس

تلبس متبتلة امرأة «رأيت قال: من كقول الخشوع يؤكد الصوف لبس وكان
صوًفا».51

تقاليد من كان الصوف لبس أن البحث هذا يف نقيد أن يهمنا ولكن ظاهر، كله وهذا
قال: بسنده قتيبة ابن روى وروحانية، تصوف أصلها يف وهي النرصانية،

وتبان52 وكساء صوف من جبة وعليه أصحابه عىل خرج عيىس أن بلغني
يابس الجوع، من اللون مصفر شعثًا باكيًا والشاربني، الرأس مجزوز حافيًا
السالم فقال: والساقني، والذراعني الصدر شعر طويل العطش، من الشفتني
فخر، وال عجب وال منزلها، الدنيا أنزلت الذي أنا إرسائيل! بني يا عليكم
وطيبي املساجد، بيتي قال: هللا؟ روح يا بيتك أين قالوا: بيتي؟ أين أتدرون
الشتاء يف وصالئي القمر، بالليل ورساجي رجيل، ودابتي الجوع، وإدامي املاء،
ولبايس األرض، بقول وريحاني وفاكهتي تيرس، ما وطعامي الشمس، مشارق
يشء، يل وليس أصبح واملساكني، الزمنى وجلسائي الخوف، وشعاري الصوف
مني؟53 وأربح أغنى فمن مكثر، غني النفس طيب وأنا يشء، يل وليس وأميس

الصوفية لزي والرهبان املسيح إيثار

الصوف. للبس املسيح إيثار يف النصرصيح وهذا
وهو الكتان، يلبس ونبينا الصوف يلبس السالم عليه عيىس كان سريين: ابن وقال

به.54 نقتدي أن إلينا أحب

ص٢٧٠. للعاميل، الكشكول 51
قصري. رسوال التبان: 52

ص٢٦٩. ،٢ جزء األخبار، عيون 53

ص١٥٨. ،٢ جزء األصفهاني، محارضات 54
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أمية و«كان الجاهلية، يف لبسه يحمد مما — الرهبان ثياب وهي — املسوح وكانت
عليه عيىس وكان تعبًدا»،55 املسوح وليس وقرأها، الكتب يف نظر قد الصلت أبي بن
قلوب وقلوبكم الرهبان ثياب وعليكم تأتونني لكم ما إرسائيل! بني يا يقول: السالم
الثياب، يعرف فهو بالخشية،56 قلوبكم وألينوا امللوك، لباس البسوا الضواري، الذئاب

القلوب. ينكر ولكنه
من املسلمني زهاد من كان — الرهبان إىل الصوف نسبة أي: — هذا ألجل ولعله
بدعة،57 هذا لباسك صوف: عليه لرجل الثوري سفيان قال فقد بدعة، الصوف لبس يرى
الصفا إخوان رسائل ويف يتنسك58 حني الصوف يلبس النرصاني أن يحدثنا والجاحظ

صوف.59 من ثوب يف قدم راهبًا أن

القديم األدب يف راهب كلمة احرتام

الرشيد: قال وقد التعليمية، املعاني من يشء فيها يلحظ كان «راهب» كلمة أن والواقع

البيت.60 أهل وعاملنا راهبنا عيل بن عيىس العباس أبو كان

بذلك لقب الذي القس الرحمن عبد ومنه الخشوع، معنى «الَقس» كلمة يف وكان
أرضعه صوفيٍّا وكان القس، سالمة سميت التي املغنية61 سالمة عشق الذي وهو لورعه،

فقال: الحب

األي��ام ب��ه ت��أت��ي ل��م��ا ف��اع��ج��ب أه��ل��ه��ا ال��س��ف��اه��ة ف��ي أع��ذل ك��ن��ت ق��د

املرصية. الكتب دار طبع ص١٢٢، ،٤ جزء األغاني، 55
ص١٨٨. إبليس، تلبيس 56

ص١٩٦. تلبيس، 57
.١٠٣ صفحة ،١ جزء الحيوان، 58

والحيوان. الطري رسالة يف ٢ جزء 59

.٥٠ صفحة ،١٠ جزء بغداد، تاريخ 60
قس. مادة املحيط، القاموس 61
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أق��س��ام وال��ه��دى ال��ض��الل��ة س��ب��ل أن��م��ا وأع��ل��م أع��ذره��م ف��ال��ي��وم

وشمائله ثيابه يف عيىس كان فقد والتبتل، الرهبانية عن الرسول نهي ينايف ال وهذا
ينكرون وال أصحابه، وأخبار أخباره يتقصون املسلمون وكان الزهد، يف املثل مرضب

الرياء. غري بعضهم عىل
فيما إليها نظروا كما النرصانية إىل ينظرون األول الصدر يف املسلمون يكن ولم
عىل أثنى النبي وكان وجود، لها كان الديانتني بني املودة ألن اليوم؛ ينظرون وكما بعد،
آَمنُوا لِّلَِّذيَن َعَداَوًة النَّاِس أََشدَّ ﴿َلتَِجَدنَّ املجيد القرآن لكلمة وفًقا والرهبان القسيسني
ٰذَِلَك ۚ نََصاَرٰى إِنَّا َقالُوا الَِّذيَن آَمنُوا لِّلَِّذيَن ًة َودَّ مَّ أَْقَربَُهم َوَلتَِجَدنَّ ۖ ُكوا أَْرشَ َوالَِّذيَن اْليَُهوَد
الرَُّسوِل إَِىل أُنِزَل َما َسِمُعوا َوإِذَا * يَْستَْكِربُوَن َال َوأَنَُّهْم َوُرْهبَانًا يِسنَي ِقسِّ ِمنُْهْم ِبأَنَّ
َمَع َفاْكتُبْنَا آَمنَّا َربَّنَا يَُقولُوَن ۖ اْلَحقِّ ِمَن َعَرُفوا ا ِممَّ ْمِع الدَّ ِمَن تَِفيُض أَْعيُنَُهْم تََرٰى

اِهِديَن﴾.62 الشَّ
بهم االقتداء الزهاد إىل يحبب وأن الجاذبية، من شيئًا الرهبان يمنح بأن خليق وهذا

الصوف. لبس يف

اللغة من (سوفيا) إىل نسبته أو الصفاء إىل الصويف بنسبة القائل الرأي نقض
اليونانية

عرف القارئ ولكن املسيحية، التقاليد إىل رجعة الصوف لبس يف بأن أجزم وال هذا أقول
لبسه يستحب كان عيىس النبي وأن تواضًعا، الصوف لبس يستحب كان محمًدا النبي أن
الصوف، لبس يستحبون كان اإلسالم يف والزهاد املسيحية يف الرهبان وأن تواضًعا، كذلك

الصوف. إىل الصويف نسبة يف يرتاب ملن مقنع الشواهد من أسلفنا ما مجموع ويف
الحسن إىل منسوب كالم يف وردت «صويف» كلمة أن من روي ما ذلك إىل يضاف
يأخذ فلم شيئًا فأعطيته الطواف يف صوفيٍّا رأيت قال: فقد التابعني من وهو البرصي
هاشم أبو لوال سفيان: قول هذا ويشبه معي،63 ما يكفيني دوانق أربعة معي وقال:

و٨٣. ٨٢ آية املائدة، سورة 62

ج٢. ص٣٤٥، الغالية، املحاسن نرش 63
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أن من املؤلفني بعض كالم يف جاء ما وذاك هذا ويؤيد الرياء،64 دقائق عرفت ما الصويف
وكان أحد بالبيت يطوف ال كان حتى األوقات من وقت يف اإلسالم قبل خلت كانت مكة
قديمة، ذلك عىل فاللفظة ينرصف65 ثم بالبيت فيطوف صويف رجل بعيد بلد من يجيء

األنبياء. من الصوف استحبوا من إىل نسبتها يرجح وقدمها
بعض من حذلقة إال الفرض هذا وليس الصفاء، إىل نسبتها الثالث والفرض

قال: حني غرورهم عن البستي الفتح أبو عرب الذين الصوفية

ال��ص��وف م��ن ��ا م��ش��ت��قٍّ وظ��ن��وه ف��ي��ه واخ��ت��ل��ف��وا ال��ص��وف��ي ف��ي ال��ن��اس ت��ن��ازع
ال��ص��وف��ي ل��ق��ب ح��ت��ى َف��ُص��وِف��َي َص��اَف��ى ف��ت��ي غ��ي��ر االس��م ه��ذا أن��ح��ل ول��س��ت

فقال: العالء أبو منهم سخر وقد

ص��وف��وا66 ط��اع��ة م��ن أن��ه��م ادع��وا ح��ت��ى ن��س��ب��ت��ه��م ل��ل��ص��وف رض��وا م��ا ص��وف��ي��ة

الصوفية. أقطاب من وهو القشريي ذلك استبعد وقد
اإلغراب، من رضبًا إال ليس — اليونانية سوفيا إىل نسبتها وهو — الرابع والفرض
وتعصب املسترشقني من هامر فون به وقال ٤٤٠ سنة البريوني الريحان أبو به قال وقد
يف كتبه مقال يف جمعة لطفي محمد واألستاذ اإلسالمبويل،67 العزيز عبد األديب له

البالغ. يف كتبه ومقال املعرفة،68
وكانت الحكمة محب أي فيلسوف: ومنها الحكمة، معناها اليونانية «سوفيا» وكلمة
أطباء، فالسفتهم من كثري وكان الطبيعية، بالعلوم تهتم القدماء اليونان عند الفلسفة
طبيب، كلمة معنى تؤدي تزال ال حكيم وكلمة الحكمة، الطب فسموا العرب ترجمها وقد
«سوفيا» من عرفوا فهم الحكماء، تاريخ وقالوا: الحكمة، العرب سماها نفسها والفلسفة

ليدن. طبع ص٢٢، اللمع، كتاب راجع 64

األوىل. الطبعة ص٢٢٩، ج٣، اآلداب، زهر 65

.١٠٥ صفحة ،٢ جزء اللزوميات، 66
.١٩٣١ سنة أغسطس، عدد املعرفة 67

.١٩٣١ سنة ديسمرب، عدد 68
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تصوُّف كلمة اشتقاُق

يرون كانوا ألنهم ملحوها؛ يكونوا أن البعيد فمن الروحانية الحكمة أما والطب. الفلسفة
األوثان. عبدة من اليونان

من جاءت الروحانية الحكمة بمعنى «سوفيا» تكون أن من يمنع الذي ما أنه عىل
أساس وهو العرب، عند ا جدٍّ قديم التصوف إن العربية؟ يف قديمة وهي صوف، كلمة
صوف كلمة ترحل أن املستبعد من فليس التقشف، عالمة كان الصوف ولبس املسيحية،

اليونان. معابد إىل
األلفاظ من لغتهم يدخل ما بحفظ مولعني كانوا العرب أن نقيد أن يفوتنا وال
إال يبق فلم املؤلفات من كثري يف عليه لنصوا «سوفيا» من «التصوف» كان ولو األجنبية،

اإلغراب. من بابًا البريوني كالم يف ورودها يكون أن

البحث خاتمة

ة فَّ والصُّ بالفتح، ف الصَّ إىل كالنسبة البحث احتمال عىل تقوى ال فروض بقيت وقد
األول الصدر بعد إال تعرف لم الفروض هذه نجد التأمل وعند بالكرس، فة والصِّ بالضم،

الصوف! إىل نسبتهم الصوفية استقل حني
يمثل اليونانية سوفيا إىل الصويف برد الزمان هذا أهل من الكاتبني بعض وغرام
أجنبي أصل إىل عربية كلمة كل يرد من الزمن هذا أهل ففي العرصية، النزعات إحدى
فاألصل والعربية العربية يف اللفظة وجدت فإذا أجنبية، لغة يف مشابه لها يرد حني
عند فهي اليونانية أما للرسيانية. فاألصل والرسيانية العربية يف وجدت وإذا للعربية،

القديم! الرشق يف اللغات سيدة املعارصين من كثري
نجد حني نتحرز ولكنا األحوال، جميع يف أصًال العربية نجعل أننا هذا معنى وليس

واالفتعال. التجني عليها يغلب نزعة إىل يمت التأويل
وسأظل البحث هذا إعداد يف عظيمة مشقة عانيت أني من أكثر أدعي ولست هذا

البينات.69 من قدمت فيما الشك عىل تحمل جديدة نصوص توجد أن إىل عنه راضيًا

ج٤، األغاني، — العتاهية أبي من وقع ما التنسك يف رغبة الصوف فيها لبس التي األحوال أقدم من 69

إىل وصل كان فلو اليونان، بفلسفة العلم يدعي وكان املتحذلقني من العتاهية أبو وكان — ٢٩ صفحة
كان ولكنه جديد، بوسم معارصيه خلب يف تردد ملا الصوف لبس غري للتنسك سمات هناك أن سمعه

تنسك. حني الصوف ولبس صنيعهم فصنع يتنسكون حني الصوف يلبسون جميًعا الناس يرى
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الخلقية والنظرة األدبية النظرة بني الفرق

من بيشء املعنى هذا إىل ونعود أدبية، آثار للوصفية كانت كيف الكتاب فاتحة يف بينا
فنقول: التفصيل

من أنهم فيهم ملحوًظا وكان والنساك، والزهاد القراء باسم يعرفون الصوفية كان
جودة شيئني: فيهم لحظ بهم اهتم حني الجاحظ أن املؤكد ومن والبيان، األدب أقطاب
بيشء وعونه هللا باسم «نبدأ الزهد:1 كتاب مطلع يف يقول نراه ولذلك األخالق؛ وقوة األدب
«الكالم» يف يرى فهو ومواعظهم»، أخالقهم ذكر من وبيشء الزهد، يف النساك كالم من

واملواعظ». «األخالق صورة غري صورة
أبي وقول قط»2 يشء عىل أحًدا حسدت «ما سريين: ابن قول بني واضح والفرق

فيه». ورق ال شوك اليوم وهم فيه، شوك ال ورًقا الناس «كان الدرداء:
محًضا؛ خلًقا األوىل وكانت أدبرصف، الثانية والعبارة محض، خلٌق األوىل فالعبارة
رصًفا؛ أدبًا الثانية وكانت الخلقية، املعاني أرشف من معنى عن ساذًجا تعبريًا تعرب ألنها
مشبعة أنفس عن صدرتا العبارتني وكلتا القائل، به اها وشَّ ما إىل يرجع جمالها ألن

التصوف. بروح

ص٦٥. ج٣ والتبيني البيان 1
ص٦٦. 2
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فعملوا أقواًما غرَّت «الدنيا حازم: أبي كقول واحد، تعبري يف والخلق األدب يجتمع وقد
ال من إىل وصاروا يحمدهم ال ملن لهم ما «فخلَّفوا املوت: ففاجأهم الحق، بغري فيها
وإىل فنجتنبه، منهم كرهناه الذي إىل ننظر أن لنا فينبغي بعدهم خلقنا وقد يعذرهم،

فنستعمله».3 به غبطناهم الذي
الحكمة، هذه صاحب إليها دعا التي النفسية الرتبية يف يتمثل العبارة هذه يف والخلق
يعذرهم»، ال من إىل وصاروا يحمدهم، ال ملن لهم ما «خلفوا قوله: يف فيتمثل األدب أما

الخيال. روعة يف غاية يتأمله ملن يبدو كالم وهو
الفقرة: هذه بذلك وشبيه

عندي كان فقال: ذلك عن فسأله مهموًما النساك من له صديًقا النساك بعض رأى
هللا شاء إن يعدمك ال ذلك فإن غريه يتيًما فاطلب قال: فمات، األجر فيه أحتسب يتيم
لم مكانك كنت لو إني أما فقال: خلقه. سوء يف يتيًما أصيب ال أن أخاف فأجاب: تعاىل!

خلقه.4 سوء أذكر
ففي األدب وأما كله، املعنى ففي الخلق أما أدب، وفيها خلق، الفقرة هذه ففي
ولكنه الخلق صور من املقام هذا يف الذكاء وهذا األخري، االستدراك يف يتمثل الذي الذكاء

ألصق. باألدب
الفقرة: هذه وكذلك

نفسه إىل فرجع له، يستجب ولم حاجة، يف هللا دعا ثم سنة، سبعني رجل «صام
صومه». من أفضل اعرتافه فكان أُتيُت) (منِك فقال:

الخلق أما أدب، وفيها خلق، فيها الصوم من أفضل كان االعرتاف أن إىل والفطنة
التعقيب. هذا يمثله الذي الذكاء ففي األدب وأما النفس، للوم املعنوية القيمة تصور ففي
عن يحدث من وفيهم إال قوم إىل أجلس أن أريد كنت ما املدينة: أهل من شيخ وقال

للفرزدق.5 وينشد الحسن
تقل ال أدبية متعٌة فيه كانت البرصي الحسن عن الحديث أن معناه هذا؟ معنى فما
تشوق كلمات لهم كانت والصوفية والزهاد النساك أن والحق الفرزدق، شعر إنشاد عن

ص٦٦. 3

.٦٧ صفحة 4

.١١٣ صفحة ج٣ والتبيني البيان 5
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مات يوم ذر بن عمر بخطبة فلنكتف الشواهد، نكثر أن اإلطناب ومن والوجدان، القلب
سوى أحد إىل بنا وما فاقة، من إليك بنا ما وهللا ذر، «يا فقال: قربه عىل وقف وقد ابنه
وعدتني إنك «اللهم قال: ثم عليك»، الحزن عن لك الحزن شغلني ذر، يا حاجة. من هللا
لذر، ذر عىل أجر من يل جعلت ما وهبت وقد ورحمتك، اللهم صلواتك ذر، عىل بالصرب
نفسه، إىل إساءته يل فهب إيلَّ إساءته له وهبت وقد اللهم علمه، من قبيًحا تعرِّفه فال
وتركناك، انرصفنا قد ذر، «يا فقال: قربه إىل التفت عنه انرصف فلما وأكرم»، أجود فإنك

نفعناك».6 ما أقمنا ولو
املؤلفني، من وغريهما قتيبة، وابن الجاحظ به اهتم ا، جدٍّ كثري والنساك الزهاد وكالم

الرجال. أولئك كالم جمع من لحظه مما كانت األدبية الصور أن يف شك وال

النساك بأدب املؤلفني اهتمام

حافٌظ صويفُّ رشيش يف وكان الحفظ، وكثرة اإلطالع بسعة معروفني الصوفية أكثر وكان
بمجلسه رجل عطس أن فاتفق عليه، ينشد وهو إال معنى مجلسه يف يعرض فال للشعر
من يشاكله ال بما إنشاده قطع شمته إن أنه الصويف فرأى لهم، فدعا الحارضون فشمته

الطيب.7 نفح صاحب حدث ما آخر إىل … الرب يف تقصريًا كان يشمته لم وإن النظم،
األدبية. بالثقافة الصوفية هيام عىل دليل ولكنه فكاهة، جملته يف الخرب وهذا

األدبية الثقافة عىل حرصالصوفية

األمر يكون ال وكيف ملحوظ، أدبي وجود لهم كان الصوفية بأن االعرتاف من مفر ال
ثروة هي والتعابري األلفاظ وتلك املؤلفون، دونها وتعابري ألفاظ عنهم عرفت وقد كذلك
وتعابري ألفاًظا قوم لكل إن يقال: وقد املصطلحات، تدرس حني وزن لها يقام لغوية
ألفاظ بأن ونجيب األدبية، سلطتهم عىل عنوانًا ذلك يكون وال والحدادين، النجارين حتى
ألصق فهي واجتماعية: ونفسية وروحية وجدانية معان حول األغلب يف جرت الصوفية

األدبية. بالحياة

.٧٥ صفحة 6

.٣٠١ صفحة ج٢ 7
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معرفته إىل يحتاج قد ما ولنتخري األلفاظ، من عنهم عرف ما بعض هنا ولنقيد
الكتاب.8 هذا قارئ

إرادته. عن املتجرد هو املريد: •
يف واملقامات الرسوم فجاوز له، األمور تهيؤ مع إرادته، عن املجذوب هو املراد: •

مكابدة. غري
بعلمه. ال بحاله املقامات عىل مىش الذي هو السالك: •
الحق. إىل التوجه يف أخذ إذا القلب عن عبارة السفر: •

واالعتبارات. املعقوالت يف بفكره سافر الذي هو املسافر: •
فيها. رخصة ال التي املرشوعة تعاىل الحق مراسم عن عبارة الطريق: •

باملستقبل. وال باملايض له تعلق ال الحال، زمان يف حالك عن عبارة الوقت: •
وأدب الحق. أدب ووقتًا الخدمة، أدب ووقتًا الرشيعة، أدب به يريدون األدب: •
املبالغة مع رؤيتها عن الفناء الخدمة وأدب رسومها، عند الوقوف الرشيعة

له. وما لك ما تعرف أن الحق وأدب فيها،
التمام. عىل املراسم حقوق استيفاء عن عبارة املقام: •

األوصاف تغري هو وقيل: اجتالب، وال تعمد غري من القلب عىل يرد ما هو الحال: •
العبد. عىل

للوجد التحرك به ويراد يطلق وقد املؤمن، قلب يف املواعظ أثر هو االنزعاج: •
واألنس.

يف العالم من هللا نظر موضع هو الذي الواحد عن عبارة الغوث، وهو القطب: •
زمان. كل

العالم: من أركان أربعة منازل عىل منازلهم رجال، أربعة عن عبارة األوتاد: •
الجهة. تلك مقام منهم واحد كل مع وجنوب، وشمال وغرب رشق

صورته عىل جسًدا وترك موضعه عن القوم من سافر ومن سبعة، هم األبدال: •
البدل. هو فذلك فقد أنه أحد يعرف ال حتى

ذيل يف مطبوعة وهي الصوفية» «اصطالحات املسماة عربي بن الدين محيي رسالة من األلفاظ تخرينا 8
التعريفات. كتاب
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مئة. ثالث وهم النفوس خبايا استخرجوا الذين هم النقباء: •
الخلق. أثقال بحمل املشغولون وهم أربعون هم النجباء: •

واآلخر امللكوت، يف ونظره الغوث يمني عن أحدهما شخصان هما اإلمامان: •
الغوث. يخلف الذي صاحبه من أعىل وهو امللك، يف ونظره يساره عن

تحققوا الذين الكمال ألهل إال تكون ال البساط يف منازل عن عبارة املكان: •
صفة فال والجمال الجالل فوق الذي املقام أما وحازوهما، واألحوال باملقامات

نعت. وال له
إىل اإلشارة يوجب القلب عىل يرد وارٌد وقيل: الوقت، يف الخوف حال القبض: •

الوقت. وارد أخذ وقيل: وتأديب، عتاب
هو وقيل: يشء، يسعه وال األشياء يسع من حال عربي ابن عند هو البسط: •

وأنس. رحمة إىل اإلشارة يوجب وارد هو وقيل: الرجاء، حال
هو الذي الجمال عن يكون وقد القلب، يف هللا جالل مشاهدة أثر هي الهيبة: •

الجالل. جمال
الجالل. جمال وهو القلب يف اإللهية الحرضة جمال مشاهدة أثر األنس: •

وجد. غري من الوجد حالة إظهار وقيل: الوجد استدعاء التواجد: •
شهوده. عن له املغنية األحوال من القلب يصادف ما الوجد: •

الوجد. يف الحق وجدان الوجود: •
اإللهية. الحرضة من القهر نعوت من الجالل: •

خلق. بال حق إىل إشارة الجمع: •
هللا. يف بالكلية االستهالك الجمع: جمع •
يشء. كل عىل هللا قيام العبد رؤية البقاء: •

ذلك. عىل هللا بقيام لفعله العبد رؤية عدم الفناء: •
ورد بما الحس لشغل الخلق أحوال من يجري ما علم عن القلب غيبة الغيبة: •

عليه.
الخلق. عن الغيبة عند بالحق القلب حضور الحضور: •
قوي. بوارد الغيبة بعد اإلحساس إىل رجوع الصحو: •

قوي. بوارد غيبة السكر: •
اإللهية. التجليات مبادئ أول الذوق: •
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التجليات. أوسط الرشب: •
العلة. إزالة وقيل: العادة أوصاف رفع املحو: •

املواصالت. إثبات وقيل: العبادة أحكام إقامة اإلثبات: •
قوسني. قاب حقيقة عىل القرب يطلق وقد بالطاعة القيام القرب: •

األحوال باختالف ويختلف منك البعد يكون وقد املخالفة عىل اإلقامة البعد: •
األحوال. قرائن به يراد ما عىل فتدل

بأوصافه. عنك أوصافك آثار سلب الحقيقة: •
نفسيٍّا أو ملكيٍّا أو كان ربانيٍّا الخطاب من والضمري القلب عىل يرد ما الخاطر: •

فيه.9 لك عمل ال وارد كل يكون وقد إقامة غري من شيطانيٍّا أو
الدليل. أعطاه ما اليقني: علم •

املشاهدة. أعطته ما اليقني: عني •
الشهود. ذلك به أريد بما العلم من حصل ما اليقني: حق •

كل بإزاء ويطلق تعمل غري من املحمودة الخواطر من القلب عىل يرد ما الوارد: •
القلب. عىل اسم كل عىل يرد ما

عىل وهو الشاهد هو فذلك القلب، يف األثر من املشاهدة تعطيه ما الشاهد: •
املشهود. صورة من للقلب يظهر ما حقيقة

مخصوص. وجه عىل الغيب علم من القلب إىل امللقى بإزاء يطلق الروح: •
معرفة بإزاء الحال ورس به، العالم حقيقة بإزاء العلم رس فيقال: يطلق : الرسِّ •

اإلشارة. به تقع ما الحقيقة ورس فيه، هللا مراد
الوجد. إفراط الوله: •

املقامني. بني حبس الوقفة: •
املحرقة. البداية نار خمود الفرتة: •

والرس. القلب عن والكون السوي إماطة التجريد: •
معك. بالحق وقوفك التفريد: •

تطلق وقد العبارة تسعها ال الفهم يف تلوح املعنى دقيقة إشارة كل اللطيفة: •
الناطقة. النفس بإزاء

أوضح. هناك فهو الجرجاني تعريفات يف الخاطر تفسري انظر 9
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وهو طلب ورياضة النفس، طبع عن الخروج وهو أدب رياضة الرياضة: •
النفسية. األخالق تهذيب عن عبارة هي وبالجملة له، املراد صحة

حال. كل عىل الهوى ومخالفة البدنية املشاق عىل النفس حمل املجاهدة: •
محبوبك. من ترجوه ما فوت الفصل: •

املحبوب كائنًا محبوبه بمشاهدة محسوس كل حس عن القلب غيبة الذهاب: •
كان. ما

هللا. إىل الداعي وهو املؤمن قلب من الحق واعظ الزاجر: •
القهر. تحت تركيبك ذهاب السحق: •

عينه. يف فناؤك املحق: •
مع الوقوف يكون وقد الكون، غطاء وقيل: يفنيك، عما يسرتك ما كل السرت: •

األعمال. نتائج مع الوقوف يكون وقد العادة
الغيوب. أنوار من للقلوب ينكشف ما التجيل: •

الحق. عن يشغل ما كل عن واإلعراض الخلوة اختيار التخيل: •
وتطلق الحال، زيادة تحقيق بإزاء وتطلق بالفهم، األمانة بإزاء تطلق املكاشفة: •

اإلشارة. تحقيق بإزاء
يف الحق رؤية بإزاء وتطلق التوحيد، بدالئل األشياء رؤية عىل تطلق املشاهدة: •

شك. غري من اليقني حقيقة بإزاء وتطلق األشياء،
الشجرة من كالنداء والشهادة امللك عالم من للعارفني الحق خطاب املحادثة: •

السالم). (عليه ملوىس
والغيوب. األرسار عالم من للعارفني الحق خطاب املسامرة: •

وعند حال إىل حال من السمو من الظاهرة األرسار من يلوح ما هي اللوائح: •
جهة من ال الذاتية األنوار من بالجارحة يتقيد لم إذا للبرص يلوح ما عربي ابن

القلب.
األنوار. سائر فتطمس املعرفة أهل قلوب عىل تطلع التوحيد أنوار الطوالع: •

ذلك. من وقريبًا وقتني التجيل أنوار من ثبت ما اللوامع: •
ملوجب أو فرح ملوجب إما الوهلة، سبيل عىل الغيب من القلب يفجأ ما البواده: •

ترح.
الحق. يف الرس ورغبة الحقيقة، يف القلب ورغبة الثواب، يف النفس رغبة الرغبة: •
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وهبة العلم، لتقليب الباطن ورهبة الوعيد، تحقق يف الظاهر رهبة الرهبة: •
السبق. أمر لتحقق

سلطانه. تحت فيسكن القلب عىل يَِرُد وله نوع االصطالم: •
االغرتاب يف الغربة وتقال: املقصود، طلب يف الوطن مفارقة بإزاء تطلق الغربة: •

الدهش. من املعرفة عن غربة الحق عن والغربة فيه، النفوذ من الحال عن
وتطلق املريد صدق أول بإزاء وتطلق للُمنَى، القلب تجريد بإزاء تطلق الهمة: •

اإللهام. لصفاء الهمم جمع بإزاء
املكاشفة. وفتوح الباطن، يف الحالوة وفتوح الظاهر، يف العبادة فتوح الفتوح: •

الغائب. إدراك الوصل: •

الصوفية اصطالحات من نماذج

كثرية، كلمات وبقيت الصوفية، اصطالحات يف عربي ابن رسالة من تخريناها كلمات تلك
إىل يرجع أن وللقارئ االستقصاء، ال التمثيل هو الغرض ألن الكفاية؛ فيه ذكرناه وما
يختلف هناك الرشح فإن الرازق، عبد وقاموس الجرجاني تعريفات يف املصطلحات هذه
مكانتهم عىل يدل الصوفية ألفاظ بجمع املتقدمني واهتمام االختالف، بعض هنا عما
األلفاظ من فهي املحسوسات، تمثل مما أكثر املعقوالت تمثل رأيت كما وألفاظهم األدبية.

الخواص. جوِّ يف إال تنبت ال التي

واالجتماعية املعاشية بعضاملعاني عن التعبري يف الصوفية ألفاظ

األطعمة، عن كنايتهم ذلك من املؤلفون، دونها الحياة من أبواب يف ألفاظ للصوفية وكانت
الخري، خاتمة والفالوذج الشهداء، قبور والقطائف: الشهيد، ابن الشهيد هو فالحَمُل:
الحور10 أصابع واللوزينج العسكري، بالطيلسان الطربي الشيخ هو بالسكر: واألرز
الزرزور والطباهج. املغنِّي، زلزل والقليَُّة: القدور أم والسكباج جابر، أبو والخبز:
األخرض، أبو والخيار: الغضبان، عامر أبو والخل: اليهودي الشيخ واملضرية: الصناج،

الخاصص٤٤. وخاص ص٤٩ الثعالبي كنايات انظر 10
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املؤذن، بنات والفرُّوج حفص، أم والدجاج: القمصان، أبو والبصل: الُقرون، أبو والقثاء:
أبو والثريد: حبيب، أبو والرقاق: جامع، أبو والخوان: الخوذي11 شيبة أبو والسكر،
عون، أبو والتمر الطيب، أبو والخبيص: الخصيب، أبو واللحم: جميل، أبو والبقل: رزين،

سائغ.12 أبو والفالوذج،

الغموض إيثار يف الصوفية مذهب

اصطلح ما كل املؤلفون دون ولو وإشارات، رموز لهم كانت العصور جميع يف والصوفية
وذكاء: لباقة عىل تدل يراها ألفاظهم يتأمل والذي كثري، يشء ذلك من لكان الصوفية عليه

الناس. عامة عن معانيهم لسرت األصل يف ُوِضَعت واالجتماعية املعاشية فألفاظهم
بجملة طائفة كل وتنفرد بهم، خاصة تعايري لهم الحارض العرص يف والصوفية
تزال ال كلمات لهم صحبتهم، فأحمدت صحبتهم الذين والشاذلية االصطالحات، من
النفحة، اسمها الحرضة بعد اإلخوان عىل توزع التي فالحلواء العهد: قدم عىل البال يف
والرفيق الرس، هواسم املريدين لكبار يلقن الذي واالسم وظيفة، اسمه األكرب والورد
األدب من كان حاجة أخيه من أحدهم طلب وإذا (الفقري) اسمه واملتكلم (أخينا) اسمه
اسمهم والرفاق (املقّدم) الحرضة ورئيس سيدي» «نعم العبارة: بهذه الخطاب يبدأ أن
قال: الرأي إبداء إىل اإلخوان ُم املقدَّ دعا وإذا (املناصفة)، اسمها والعقوبة (اإلخوان)

حبايب). يا (تذاكروا
ألفاظهم مثًال فالشاذلية املذهب، ملنشأ وفًقا تختلف الصوفية تعايري أن الحظت وقد

دواليك. وهكذا مرصية، ألفاظهم واألحمدية مغربية، األكثر يف
ظاهرة فروًقا يجد — جدٍّا كثرية وهي — الصوفية مناقب يف ينظر والذي
قد أنهم الطريف ومن واالصطالحات، والتعايري األلفاظ من القوم إىل نسب فيما
بعض. ألفاظ من بعضهم فيسخر الديانات، ألهل ذلك يتفق كما باأللفاظ، يتعايرون
لهم يكن لم ولو الشخصية، وقوة الحيوية دالئل من والتعابري األلفاظ يف واختالفهم

عند األعالم وأسماؤها األطعمة (كنى بقوله: الكالم صدر وقد ج١ ص٣٠٠ األصفهاني محارضات 11

إلخ. ذلك. من الناس أكثر قد قال: ثم الصوفية).
ص٢٠٢. القلوب ثمار 12
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مختلف لها ويضع يجمعها من إىل كلماتهم احتاجت ملا ملحوظ وجود الدنيا يف
التأويالت.

الصوفية عند البيان أساس

من أذاعوا ملا الجمهور استطراف األول شيئني: عىل تدل خاصة الطعام يف وألفاظهم
بالطعام، كلُفهم والثاني األدبية، بالصور اهتمامهم لوال ذلك يصح كان وما التعايري،
عربوا قوية حرمة أنفسهم يف للطعام جعل عليه درجوا الذي الحرمان ألن معقول؛ وهذا
ولعل املشتهاة، األطعمة من طائفة أسماء بها خلدوا التي الشعرية الصور بتلك عنها
يبعث والشوق واأللقاب، الكنى من املستملح بالطريف األطعمة يغازل يزال ال من منهم

الخيال!

بالنساك؟ يحسن ال مما الشعر نظم كان هل

فرأينا األدبي، النقد ميادين إىل صداه وصل وقد معروف، الغموض يف الصوفية ومذهب
ومعانيهم املعقدة كلماتهم واستعمال املتصوفة ألفاظ «امتثال املتنبي عىل يعيب الثعالبي

وقوله: شواهد» عليها منها لها «سبُوٌح فرس: وصف يف قوله مثل يف املغلقة»

ذه��ن��ي م��ن ال��روح م��ش��روب��ة ش��رب��ت ب��م��ا ع��نِّ��ي ي��خ��ب��رن��ي ح��يٌّ ف��ت��ي أف��ي��ك��م

وقوله:

ال��خ��م��وُر ت��ص��ن��ع م��ا ل��ل��ه م��ن��ي م��ن��ه ن��ل��ت ال��ذي ن��ال

وقوله:

ت��وه��ًم��ا ال��ع��ي��ان م��ن ال��ي��ق��ي��ن ص��ار إن��ه ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��ع��ي��ان ك��بُ��ر
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وقوله:

ي��وس��ى ع��ل��ي��ه��ا ال م��ن��ه��ا وع��ل��ي��ه ب��ه��ا ال ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ي��ض��ن وب��ه

وقوله:

خ��ي��اال م��ن��ي أظ��ن��ن��ي ل��ك��ن��ت ن��وم غ��ي��ر ف��ي أن��ن��ي ول��وال

قوله: وقع ولو الصاحب: قال

األي��اُم ق��رب��ك وخ��ان��ت��ه ـ��ك ف��ي��ـ ل��ه ال��زم��ان ض��اي��ق م��ن ن��ح��ن

طويًال.13 دهًرا املتصوفة لتنازعته والشبيل الجنيد عبارات يف
له: فقال ذلك قبل يعرفه يكن لم رجل لقيه أعرابيٍّا أن ُروي ما فدي الصَّ وعرض
رشف قول «وأما قال: ثم له؟ قبل ال ما بعد ما األعرابي: له فقال بعدي؟ كنت كيف

الفارض: بن الدين

ق��ب��ل ل��ه ول��ي��س ب��ع��د ع��ل��م��ت ك��م��ا ل��ه وم��ا ه��واه��ا ف��ي ق��دي��م ح��دي��ث��ي

إال بعد وال له قبل ال شيئًا يتصور أن يمكن ال العقل ألن العقل؛ عن خارج فأمر
هذه مثل يف ويقولون الذوق عىل األشياء هذه مثل يحيلون الصوفية ولكن الوجود، واجب

العقل». وراء من إنها األمور:
دقيق ابن حرضة يف الصوفية طرائق عىل تكلم شيخ حكاية روى أن بعد قال ثم

املفردات: غري منه يفهم لم بكالم العيد

الشيخ مثل كبار علماء منهم جاء قد فإنهم حالهم، لهم يسلم القوم وهؤالء
كثري. النوع هذا من كالمهم ويف معني، بن الدين وقطب عربي بن الدين محيي

والتأويل. الرشح فيه يطول كان الصوفية كالم أن اإلشارة هذه ومعنى ص١٢٤، ج١ الدهر يتيمة 13
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عليه» فيها «حط طويلة بتائية الفارض ابن تائية عارض السنجاري أن وحدثنا
قوله: منها

ال��س��خ��ي��ف��ة ال��ع��ق��ول ألرب��اب ُم��ِض��الٍّ ك��اذبً��ا ال��ح��ب ع��ل��ى أم��س��ى ك��م��ن ول��س��ت
ن��س��ب��ة غ��ي��ر م��ن ال��ح��ب ف��ي ب��ن��س��ب��ت��ه ال��ه��وى ع��ص��ب��ة م��ن ال��ج��ه��ال ع��ل��ى يَ��ُم��نُّ
ح��ل��ت ف��ي��ه أن��ه��ا ط��وًرا وي��زع��م ع��ي��ن��ه��ا ع��ي��ن أن��ه ط��وًرا ف��ي��زع��م
ال��س��ل��ي��م��ة ال��ع��ق��ول ف��ي م��ح��اٌل وذاك ق��ول��ه ال��ن��ق��ي��ض��ي��ن ب��ي��ن م��ا وي��ج��م��ع

يلحق ومما قال: ثم والغموض، التعمل يف الصوفية أخبار من شيئًا فذكر ومىض
الفضالء: بعض قول منه وليس الصوفية بكالم

اإلح��س��اُن ع��ن��ده زال وال ال��ل��ه أي��ده ال��ف��ق��ي��ه ي��ق��ول م��ا
رم��ض��ان ق��ب��ل��ه ب��ع��د م��ا ق��ب��ل ب��ش��ه��ر ال��ط��الق ع��لَّ��ق ف��ت��ى ف��ي

أوجه: ثمانية عىل ينشد الثاني البيت «أن الصوفية كالم يشبه الذي التعقيد وشاهد
الوزن، وصحة املجاز دون الحقائق يف اللفظ استعمال مع والتغيري والتأخري بالتقديم
وتلك اللغوية، واأللفاظ الرشعية التعاليق يف الفقه من مسألة عىل يشتمل منها بيت وكل
اللغوية والتعاليق الفقهية املسائل من مسألة وعرشين مئة سبع عىل تشتمل املسألة

إلخ».14 إلخ. الوزن ذكر وعدم الحقائق وطرح األلفاظ يف املجاز التزام برشط

من النمط هذا بأن حكمه إال يعنينا وليس املعّميات، هذه رشح يف الصفدي أطال وقد
الصوفية». كالم «يشبه القول:

فأجابه: التائية رشح يف يستأذنه الفارض بن عمر إىل عربي ابن وكتب

لها.15 رشح املكية بالفتوحات ى املسمَّ كتابك

.١٠٥–١٠٨ صفحة املنسجم الغيث انظر 14
لم عربي ابن أن ذلك وبيان افتعال، من تخلو ال الرواية وهذه ،٥٧٠ صفحة ١ جزء الطيب نفح 15

سنة مات الفارض وابن ،٦٣٥ سنة يف أي: سنني، بثالث موته قبل إال املكية الفتوحات تأليف من يفرغ
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النفي فنفى بالغموض، الغموض يرشح أن من مانع وال غموض، األثرين كال ويف
إثبات!

عربي: ابن كالم ومن

ي��ران��ي وال أراه ذا ك��م أراه وال ي��ران��ي م��ن ي��ا

أنه تعلم وأنت يراك ال إنه تقول: كيف البيت: هذا سمع ملا إخوانه بعض سأله وقد
فقال: يراك؟

آخ��ذًا أراه وال م��ج��رًم��ا ي��ران��ي م��ن ي��ا
الئ��ذًا ي��ران��ي وال م��ن��ع��ًم��ا أراه ذا ك��م

وأنه مئول، — هللا رحمه — الشيخ كالم أن تعلم وشبهه هذا «من املقري: قال
اعتقد، بل تنتقد، وال به الظن فأحسن … به تليق محامل له وإنما ظاهره، يقصد ال

أعلم».16 أوليائه بكالم وهللا أسلم، والتسليم كثري، كالم املعنى هذا يف وللناس
صاروا الصوفية وأن األدبية، املذاهب خري هو الغموض بأن نحكم أن نريد وما
ا، جدٍّ ظاهًرا كان األدبي وجودهم إن نقول: أن نريد وإنما ال، الناس، الغموضخري بإيثار
الغموض وليس األدبي، النقد ميادين إىل صداه وصل حتى شاع التعبري يف مذهبهم وأن
املستكره من وليس وأشياع، أنصار مرص مرصوغري يف فله اإلطالق، عىل املذموم باملذهب
مظاهر من يكون قد بل بعض، إىل ويرمُز بعض عن فيفصح معانيه إىل الكاتب يعمد أن
ليست األريستوقراطية وهذه الخواص، يف إال الكاتب يفكر ال أن العقلية األريستوقراطية
الناس، جميع يخاطب أن دائًما به يحسن ال الكاتب ألن األحوال؛ جميع يف مذمومة
إىل ترسل أن من أدق الصوفية معاني وكانت مقامات، وللغموض مقامات، فللوضوح

املدلول. واضحة ألفاظ يف الجماهري مختلف

من املؤلف يفرغ أن قبل مرص إىل الشام من نسخه نقلت عربي ابن كتاب بأن القول: يمكن فهل ،٦٣٢
الفارض، ابن حياة يف مرص إىل وصلت عربي ابن آراء تكون أن املحتمل من سنني؟ عرش بنحو تصنيفه
يف معروًفا كان املكية الفتوحات كتاب بأن يشعرنا الفارض ابن لسان عىل صنعوه الذي الجواب ولكن

مقبول. غري فرض وهذا تأليفه، من عربي ابن يفرغ أن قبل مرص
و٥٧٢. ٥٧١ صفحة ١ جزء الطيب نفح 16
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والشعراء الشعر عىل التحامل أصل

يف الصويف» «ُمدام ذلك ومن األدبية، الحياة يف املثل به رضب مما كانت الصوفية وأذواق
الشبابة: يصف التربيزي القاهر عبد الدين جمال قول

ال��ع��ف��ي��ف ال��ل��ب ذي ب��ع��ق��ل ت��م��ي��ل ث��م��ان ب��أف��واه ون��اط��ق��ة
ال��ح��روف ت��ق��ط��ي��ع ب��ي��ن ي��خ��ال��ف م��س��ت��ع��ار ل��س��اٌن ف��م ل��ك��ل
ل��ط��ي��ف ط��ب��ع ذا ك��ان م��ن س��وى ي��ع��ي��ه ال ب��ل��ف��ظ ت��خ��اط��ب��ن��ا
ص��وف��ي17 وُم��دام م��وك��ب وع��زة راع ون��دي��م ع��اش��ق ن��ص��ي��ح��ة

بن املطرف أبي عن املقرِّي تحدث فقد أيًضا، معروفة اإلنشاء يف طرائقهم وكانت
قال: عمرية

يباَرى، ال الذي عينها وصاحب يجاَرىض، ال الذي فارسها فهو الكتابة وأما
الجوزي.18 ابن طريقة عىل وعظ وله

ومقاومة القصاص، قاوموا الذين فهم األدبية، املذاهب يف معروفة آراء لهم وكانت
ويقدمون ويغلطون «يخلطون رأيهم يف القصاص ألن خلقية؛ نزعة عىل تقوم القصاص
تعتمد التي األدبية املذاهب من مذهب استنكار عىل تقوم الجوهر يف ولكنها ويؤخرون»19
عىل ينهض أن يجب عندهم البيان أن هذا ومعنى البيان، حسن عىل يشء كل وقبل أوًال

الصحيح. الخلق من أساس

.١٧٠ صفحة ١ جزء املنسجم الغيث 17
.٢٠١ صفحة ١ جزء الطيب نفح 18

.٢٥ ،٢٤ ،٢١ صفحة ٢ جزء القلوب قوت يف جاء ما راجع 19
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والغناء الشعر عن خواصالنساك دفاع

ابن أن بسنده نقل املرزباني فإن الشعر، نظم عليهم يُستكثر كان النساك إن يقال: قد
مغيٌظ هو فإذا منزله يف يوًما مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أتيت قال: شهاب
عبد بن عمر يعني — هذا عاملكم عىل دخلت قال: هكذا؟ أراك يل ما له: فقلت ينفخ،

فقلت: السالم، عيلَّ ا يردَّ فلم فسلمت عثمان بن عمر بن هللا عبد ومعه — العزيز

ب��ك��ر أب��ا ف��أب��ل��غ ت��ف��ع��ل ل��م أن��ت ف��إن م��ال��ك ب��ن ع��راك ع��ن��ي ف��اب��ل��غ��ا أال
ال��ص��خ��ر م��ن ُم��وَق��ران ب��ي ف��إن��ك��م��ا م��ن��ك��م��ا ش��واك��ل ت��ب��دو ج��ع��ل��ت ف��ق��د
ي��ورى20 م��ث��ل��ه وم��ا أورى ل��ق��د ل��ع��م��ري م��ع��اك��ة ذا غ��ادًرا ب��ي وط��اوع��ت��م��ا
ال��ج��م��ر م��ن أح��ر ل��وًم��ا ل��ل��م��تُ��ك��م��ا ف��ي��ك��م��ا ات��ق��ائ��ي ال��ل��ه اتِّ��ق��ا ف��ل��وال
ال��ح��ش��ر إل��ى وال��م��ق��ام ال��م��ع��اد وف��ي��ه��ا خ��ل��ق��ت��م��ا م��ن��ه��ا األرض ت��راب ف��م��س��ا
ال��ك��ب��ر م��ن ش��رٍّا األق��وام ُح��ش��َي ف��م��ا ف��ت��ك��ل��م��ا ت��غ��ش��ي��ا أن ت��أن��ف��ا وال
ال��س��ر ف��ي ع��ن��دَي ق��ال أو ع��الن��ي��ة واح��د غ��ي��ر ف��ي��ك��م��ا أدل��ى ش��ئ��ت ول��و
وي��س��ت��ش��ري ي��ل��ج ح��ت��ى ل��ه ض��ح��ك��ت ع��ن��ك��م��ا أن��ه ول��م آم��ر ل��م أن��ا ف��إن
ع��ش��ر أو ع��ش��ري��ن اب��ن وه��و أت��ى م��ا ع��ل��ى ح��ج��ة س��ب��ع��ي��ن اب��ن ت��ري��دان وك��ي��ف
نَ��ْزر وال ال��م��راس ِرْخ��و ال ال��ق��وم م��ن ٍل ُح��وَّ دل��و دل��واك��م��ا ع��ل��ق��ت ل��ق��د

الشعر؟ يقول وفهمك وفضلك نسكك مع هللا يرحمك مثلك له: فقلت شهاب: ابن قال
بري.21 نفث إذا املصدور إن فقال:

له ولكن ذاك، هو الشعر؟ ينظموا أن بهم يليق كان ما النساك أن عىل شاهًدا هذا أيكون
شعراء وتوثب اليهود لدد من كان ما أثر عىل الشعر إىل وجهت التي الحملة فإن تأويل،
يرسفون فرأيناهم األدبية، الوجهة من املسلمني حياة يف عميًقا تأثريًا أثرت كانت املرشكني
قوًما إن املسيب: بن لسعيد قيل أن ذلك من وكان الشعراء، من والنيل الشعر بغض يف

.٢ جزء ٦٠ املرتىضصفحة أمايل انظر لرش. به تعرض إذا به وسدل به معك يقال: 20
.٦٢ ،٦١ صفحة ٢ جزء املرتىض أمايل 21
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عن املسجد يف سريين ابن وسئل أعجميٍّا. نسًكا نسكوا فقال: الشعر يكرهون بالعراق
فقال: الوضوء، تنقض إنها قوم: قال وقد رمضان، يف الشعر رواية

ال��ط��ول ف��ي ال��ص��وم ش��ه��ر م��ث��ل ع��رق��وب��ه��ا أخ��ط��ب��ه��ا ك��ن��ت ف��ت��اة أن ن��ب��ئ��ت

… الناس فأمَّ قام ثم
فأنشد: القول؟ رفث من الشعر هل عباس: ابن وسئل

ل��م��ي��س��ا نَ��ِن��ـ… ال��ط��ي��ر ت��ص��دق إن ه��م��ي��ًس��ا ب��ن��ا ي��م��ش��ي��ن وه��ن

للصالة. أحرم ثم النساء، عند الرفث إنما وقال:
قال: الشافعي اإلمام أن يزعمون الناس ورأينا

ل��ب��ي��د م��ن أش��ع��ر ال��ي��وم ل��ك��ن��ت ي��زري ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ش��ع��ر ول��وال

من ليس يرون فيما ألنه بالبسملة؛ الشعر بدء يف مختلفني األزهر شيوخ يزال وال
«وأما الغزايل: قول من الفقهاء نظر يف الشعر هوان عىل أدل وال البال. ذوات األمور
إىل وجهت التي الحملة أثر من كله وهذا قبيح»، وقبيحه حسن حسنه فكالم الشعر

والشعراء. الشعر
أتعب الذي رشيق ابن منهم املوقف، هذا بتصحيح األدب أهل من ناس اهتم وقد
الشعر أن عىل الحجة ليقيم والقضاة؛ واألئمة الخلفاء أشعار من نماذج بذكر نفسه

مباح.22 إنه تقول: أن هوانًا الشعر وحسب مباح.
هم الرسول بعد أثاروها الذين فإن عامية، حملة كانت الحملة تلك أن والظاهر
أتيت قال: أبيه عن سلمة بن محمد حدث فقد الخواص، هم قاوموها والذين العوام،
بدؤها، كان ما األحزاب بمسجد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي الجن بيعة عن أسأله املطلب بن العزيز عبد

يتغنَّى: مستلقيًا فوجدته

ص٢٨–٣٠. الشعراء) بني (املوازنة كتاب يف أثبتناه ما هنا لخصنا 22
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وع��راره��ا ج��ث��ج��اث��ه��ا ال��ن��دى ي��م��جُّ ال��ث��رى ط��ي��ب��ة ب��ال��ح��زن روض��ة ف��م��ا
ن��اره��ا ال��رط��ب ب��ال��م��ن��دل أوق��دت وق��د م��وه��نً��ا ع��زة أردان م��ن ب��أط��ي��ب
ن��ج��اره��ا ص��اف ال��م��ك��ن��ون وب��ال��ح��س��ب ش��ق��وًة ت��ل��ق ل��م ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن
ع��اره��ا ي��غ��م��ك ل��م ع��ن��ه��ا غ��ب��ت وإن ق��رة ل��ع��ي��ن��ك ك��ان��ت ب��رزت ف��إن

نجد! ركبان ألحملنَّها وهللا أما ورشفك؟ جاللك يف وأنت هللا أصلحك أتغني له: فقلت
يتغنَّى: وعاد بي اكرتث ما فوهللا قال:

ال��خ��م��ائ��ِل ُم��تُ��وَن ِب��ِظ��ل��َف��يْ��َه��ا ت��ج��وب ال��ح��ش��ا ��اق��ٌة خ��فَّ أدم��اء ظ��ب��ي��ة ف��م��ا
ال��م��ك��اح��ل: ح��ش��و ت��ذري��ن وأدم��ع��ه��ا ت��دل��ًال ت��ق��ول إذ م��ن��ه��ا ب��أح��س��ن
األط��اول ال��ص��دود ب��أي��ام ره��ي��ن ف��إن��ه ال��ق��ص��ي��ر ال��ي��وم ب��ذا ت��م��ت��ع

بيشء؟ هذا يف أتحدثني هللا، أصلحك له: وقلت قويل عىل فندمت قال:
عنهم) (ريضهللا عمر بن هللا عبد بن سالم عىل دخلت قال: أبي حدثني نعم فقال:

يغنيه: وأشعب

واف��ُر وال��ع��رُض األث��واب م��ط��ه��رة وج��ه��ه��ا ُس��نَّ��ُة ك��ال��ب��در م��غ��ي��ري��ٌة
زاج��ر األم��ر م��ن م��ك��روه ك��ل وع��ن م��ه��ذَّب وع��رض زاٍك َح��َس��ٌب ل��ه��ا
ش��اع��ر ال��ل��ه ت��ق��ى ع��ن ي��س��ت��م��ل��ه��ا ول��م ري��ب��ة ت��ل��ق ل��م ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

فغنَّاه: زدني! سالم: له فقال

ال��ق��ْط��َرا ن��ف��ض ق��د ع��ن��ه غ��راب ج��ن��اح ك��أن��ه داٍج وال��ل��ي��ل ب��ن��ا ��ت أل��مَّ
ع��ط��را ط��ي��ب��ه��ا س��وى ل��ي��ل��ى اح��ت��م��ل��ت وم��ا رح��ال��ن��ا ف��ي ث��وى أع��ط��ار ف��ق��ل��ت:

األمر هذا من فإنك جائزتك ألجزلت الرواة تتداوله أن لوال وهللا سالم: له فقال
بمكان.23

.٢٤٥ ص٢٤٤، املحبني روضة 23
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ومن اإلسالمية، البيئات يف الوقوع كثري كان التزمت من الرضب هذا أن والواقع
ناس عند نراه وما والغناء املوسيقا مقاومة من الوهابيني عند اليوم نراه ما إليه الرجعة
إدخال املصلحني بعض اقرتح ولو األدبية، الفنون بعض يقاومون إذ مرص أهل من

واالستهزاء. السخرية بغري اقرتاحه قوبل ملا الدينية املعاهد يف املوسيقية الثقافة
املوسيقا عن يرصفهم ولم األدب، وبني الصوفية بني يحل لم التزمت هذا ولكن
والصفاء، اإلخالص وهما االستعداد: عنارص أنفس من عنرصين يملكون ألنهم والغناء؛
خوف، يعوقهم وال عرف، يصدهم ال مختلفة فنون يف وينشئون ينظمون انطلقوا وكذلك

والغناء. املوسيقا يف أقطاب منهم فكان
ة الحاسَّ قوة عىل دليل نفسه فهو فضل، من يخلو ال به أحيطوا الذي والتزمت
الوجدان. وحي يتبعون وإنما ويغنون، ينظمون حني يلهون ال أنهم عىل وشاهد الُخلُقية،
الفكر قادة من كانوا الصوفية أن عىل الدوامغ الحجج تنهض الكتاب هذا ويف
أن إىل الفن هذا تدرج وكيف النبوية، املدائح فن ابتدعوا كيف القارئ فسريى والبيان،
الذات حب يف يتمثل الذي املناجاة فن أنشأوا كيف وسريى األدبية، القوى من صار
وكيف الشعراء، كبار إىل الشعر أكرم الزهد أوحى وكيف واألوراد، األدعية ويف اإللهية
القول أجادوا وكيف الوجدانية، النفحات من بكثري األدب عىل عاد مما للدنيا بغضهم كان
هذا من األخالق وقسم األدب قسم يف عنارصه تتفرق ما آخر إىل والنصائح الوصايا يف

الكتاب.
جانب، من نقص وهذا املحرتفني، من يكونوا لم هؤالء «أدباءنا» أن القارئ وليتذكر
ضعف من أحيانًا أدبهم يف نراه ما بعض إىل ننظر حني نقص هو جانب، من وفضل
حني املحرتفون، األدباء فيه تورط مما األغلب يف سلموا نراهم حني فضل وهو النسج،

والتنميق. بالزخرف أدبهم أثقلوا

الصوفية؟ أدب نفهم كيف

املعاني يؤثرون فهم برفق، الصوفية أدب إىل ينظر أن َمْرُجوٌّ الفصول هذه وقارئ
من معنى وأوىف شعًرا أصدق منهم اللمحة تكون وقد األذواق. ظالل يف ويسريون
فليتفضل يستجيد ال ما نستجيد القارئ رآنا فإن االحرتاف. أهل من أديب ينظمه ديوان
اآلمدي أمثال وضعه ما غري موازين القوم فألدب بالتعصب، علينا يحكم أن قبل بالرتوِّي

هالل. وأبي والجرجاني
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أننا ندعي فما األحيان، بعض يف نظلمهم رآنا إن يتسامح أن أيًضا َمْرُجوٌّ والقارئ
أقل التصوف من حظنا بأن نعرتف أن الخري ومن الذوقية، مذاهبهم بجميع خربًا أحطنا
رسوم من ا جدٍّ ضئيًال رسًما إال الصويف األدب هذا أدوات من نملك ال وأننا القليل، من

الصفاء.
ال أن راجني التصوف، أنشأه الذي األدب درس يف نرشع التحفظ هذا ظالل ويف

املستعان. هو وحده وهللا والعافية، العمر من فيه أنفقنا ما يضيع
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الزهد يف عراءِ الشُّ كالُم

املجون بعد الزهد

وجهة فلهؤالء الصوفية، نقول: وال الزهد، يف الشعراء كالم من أشياء الفصل هذا يف نذكر
ثم باملجون، حياتهم أدوار بعض يف عرفوا الذين الشعراء نريد إنما أولئك، وجهة غري

حال. إىل حال من فنقلتهم الروحية املعاني غزتهم
والخوف، الندم بأوتار تندب قيثارة شعرهم يصبح يزهدون حني واملاجنون
العزيز عبد بن آدم حديث ذلك أمثلة ومن واللني، بالوداعة تنفح شمائل ولهم ويمسون
الفضل أخا الربيع بن يعقوب يصحب وكان الرشاب، يف منهمًكا ماجنًا وكان األموي،
العزيز عبد بن آدم تاب ثم واملجون، الخالعة أهل من أيًضا يعقوب وكان الربيع، بن
ارفعوا يعقوب: فقال يرشب، وكان الربيع، بن يعقوب عىل يوًما استأذن أن واتفق ونََسك،
دخل فلما له، وأذن الرشاب فُرفع يحرضه! أن يكره وأحسبه تاب قد هذا فإن الرشاب،
يثقل أن ظننا ولكنا وجدت، الذي هو يعقوب: فقال يوسف! ريح ألجد إني قال: آدم
منذ شيئًا ذلك يف قلت فهل قال: ذاك! عيل ليثقل إنه وهللا، إي قال: له. لرتكك عليك

وأنشد: نعم! قال: تركته؟

ق��ادر ال��غ��د ص��ب��ره ع��ن ل��ي��ج��زي��ه ص��اب��ر ال��ي��وم ش��رب��ه��ا ع��ن ف��ت��ى ه��ل أال
ط��اه��ر1 ال��ل��وم أذى م��ن وث��وب��ي ن��زع��ت ب��ن��ازع ل��ي��س ق��ي��ل: ف��ل��م��ا ش��رب��ت

ص٣٠٣. ج٧ األدباء معجم 1



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

العزيز عبد بن آدم حديث

بعد الزهد يف تكلمت شخصية أظهر ألنه نواس؛ أبي عن بالكالم الفصل هذا ونبدأ
مخلص فهو الشعرية، املعاني من به لهج ما كل باإلخالصيف نواس أبو ويمتاز املجون،
يعبث، نواس أبا بأن تشعر تكاد وال تقاه، يف ومخلص فجوره، يف ومخلص زندقته، يف
ويفسق إخالص، عن ويلحد إخالص، عن يشك فهو املبادئ: أصحاب بكالم يتكلم إنما
مسالك يف الوجدان، وحياة الروح لقوة أنموذج فهو إخالص، عن ويتوب إخالص، عن
يف قوله الندم بلوعة نواس أبي شعور من له تنبهنا ما وأول الضالل. ومسارب الهوى

األمني: بها يمدح قصيدة مطلع

ت��ض��ام ل��ي��س واألي��ام ض��ام��ت��ك األي��ام ب��ك ف��ع��ل��ت م��ا دار ي��ا
ع��رام2 ول��ل��زم��ان ق��اط��ن��ي��ن ب��ك ع��ه��دت��ه��م ال��ذي��ن ع��ل��ى ال��زم��ان ع��رم
ظ��الم ع��ل��يَّ م��راق��ب��ة إال م��ن��زًال أله��ل��ك أغ��ش��ى ال أي��ام
أس��ام��وا ح��ي��ث ال��ل��ه��و س��رح وأس��م��ُت ب��دل��وه��م ال��غ��واة م��ع نَ��َه��ْزُت ول��ق��د
أث��اُم ذاك ك��ل ع��ص��ارة ف��إذا ب��ش��ب��اب��ه أم��رٌؤ ب��ل��غ م��ا وب��ل��غ��ُت

اعتالج يقايس كان ولعله الخيال، بمرهوب نواس أبا تالحق ظلت «العصارة» وهذه
الشهوات: اقرتاف عن يدافع قال حني املرارة هذه

ال��ج��ه��ر إل��ى م��ن��ي ال��س��ر ب��ن��ات وأف��ض��ت ال��س��ت��ر م��ن��ه��ت��ك ال��ل��ذات ع��ل��ى غ��دوت
ال��ع��ذر ط��ل��ب ع��ن ف��اس��ت��غ��ن��ي��ت ج��ئ��ت ب��م��ا أري��ده ف��ي��م��ا ال��ن��اس ع��ل��يَّ وه��ان
ال��ده��ر م��ب��ادرة ل��ذات��ي ف��ب��ادرت ل��ُم��دَّت��ي م��رص��دات ال��ل��ي��ال��ي رأي��ت

تنتهب ويراها الليايل من يخاف فهو الفسوق، تعليل يف مذهبه يمثل الشعر وهذا
اللذات. طيب من اقتناصه يستطيع ما القتناص فيسبق الحياة، يف مدته

والرشاسة. الشدة العرام: 2
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والجد اللهو ميادين نواسيف إخالصأبي

فيقول: تجمًال اللذات من ينفر وعندئذ الغروب، إىل يميل نواس أبي ُعْمُر فإذا ننظر ثم

م��غ��نّ��ي غ��ان ي��دي ف��ي وُع��وٍد وزق ب��اط��ي��ة ب��ي��ن م��ن أي��ا
ع��ن��ي ف��إل��ي��ك َص��ْونَ��ه��ا وتُ��ح��ِس��ْن ه��واه��ا ع��ن ن��ف��س��ك ت��ن��ه ل��م إذا
م��ن��ي وش��ب��ع��ن إدم��ان��ه��ا وم��ن ال��م��ع��اص��ي م��ن ش��ب��ع��ُت ق��د ف��إن��ي
س��ن��ي م��ث��ل ف��ي م��ت��ط��ربً��ا ي��رى ل��ب��ي��ب م��ن وأق��ب��ح أس��وا وم��ن

فيقول: أجله قرب عن يفزع ونراه

ع��م��ل��ي ف��ي ق��ص��رت وق��د أم��ل��ي وغ��رن��ي س��ه��وت
ش��غ��ل��ي ل��غ��ي��ره��ا ج��ع��ل��ت ل��ه��ا خ��ل��ق��ت وم��ن��زل��ة
ع��ج��ل ع��ل��ى وي��ن��ح��ون��ي ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ده��ر ي��ظ��ل
أج��ل��ي إل��ى وت��دن��ي��ن��ي ت��ق��رب��ن��ي ف��أي��ام��ي

فيقول: الشيب من يجزع أو

ب��ال��دواه��ي م��ف��رق��ي ال��ش��ي��ب رم��ى إذ ال��م��اله��ي ف��ع��ف��ت ِش��رَّت��ي3 ان��ق��ض��ت
ن��اه م��ق��ال��ة م��ن وأش��ف��ق��ت ل ال��ع��د إل��ى ف��م��ل��ت ال��ن��ه��ى ون��ه��ت��ن��ي
ل��س��اه ال��م��ق��ام ف��ي ع��ذر وال ��ه��و ال��سَّ ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م ال��غ��اف��ل أي��ه��ا
ال��ج��ب��اه ف��وق ال��س��م��اء ت��ب��دو ي��وم خ��الًص��ا ن��ط��ي��ق ب��أع��م��ال��ن��ا ال

يقول: إذ فلسفية نظرة العمر إىل ينظر نراه ثم

غ��ده م��ج��يء ي��ن��ق��ض��ي ب��م��ا ف��ان��ظ��ر غ��ًدا ف��اع��ل��م��ن ال��ي��وم م��ع إن
ج��س��ده م��ن ي��م��وت وش��يء إال ب��ل��ذت��ه ام��رئ ط��رف ارت��د م��ا

والجزع. الخوف غايات أقىص به الشعور عند يمثل الثاني والبيت

الحدة. الرشة: 3
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الزهدية نوازعه

انتسب وإذا الهالكني، من يتسللون عنده فالناس والحياة، الناس يف نظرات نواس وألبي
الهالك يف فنسبهم آدم، إىل دواليك وهكذا الهالك، فالن ابن الهالك فالن ابن فهو الرجل

الصديق. ثوب يلبس عدوٌّ عنده والحياة عريق، نسٌب

ع��ري��ق ال��ه��ال��ك��ي��ن ف��ي ح��س��ب وذا ه��ال��ك واب��ن ه��ال��ًك��ا ح��ي ك��ل أرى
س��ح��ي��ق ال��م��ح��ل ن��ائ��ي م��ن��زل إل��ى ظ��اع��ن إن��ك ال��دار: ل��ق��ري��ب ف��ق��ل
ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دوٍّ ع��ن ل��ه ت��ك��ش��ف��ت ل��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا

يف مطمورة الناس فأنساب الخيال، وطرافة الدقة من جانب عىل النظرة وهذه
عزيز، غال بثمن اللذات تعطينا ولكنها يوم، كل وتبسم زينتها يف تبدو والدنيا الرتاب،

والعافية؟ العمر من أثمن يشء وأي والعافية، العمر تأخذ هي

والناس الدنيا يف رأيه

من الناس إىل الحاجة ويرى به، الثقة إىل ويدعو باهلل، يثق به، ما عىل نواس، وأبو
ويقول: اليقني، ضعف عالمات

أح��د إل��ى م��ح��ت��اًج��ا ت��م��س ل��م م��ت��ه��ًم��ا ل��ل��ه ت��ك��ن ل��م ل��و

نواس أبي زهديات برواية االهتمام

الزهد، يف شعره. رواية من الفضل أهل تمنع لم واملجون بالخالعة نواس أبي وشهرة
اآلدميني: يخاطب فيها يقول التي الرائية الحديد4 أبي ابن له اختار وقد

.٨٥ صفحة ٣ جزء البالغة نهج رشح 4
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وال��َخ��َور ال��ض��ع��ف وب��ن��ي وال��ِع��بَ��ر ال��ن��ق��ص ب��ن��ي ي��ا
��ور ال��صُّ ف��ي ال��ق��رب ع��ل��ى ع ال��ط��ب��ا ف��ي ال��ب��ع��د وب��ن��ي

من كثرية طوائف خرب وقد نواس أبي عىل تكثر ال فلسفية نظرة الثاني البيت ويف
هللا! خلق

إليه، فرصت حنبل بن أحمد أرى أن أحب كنت قال: ثعلب يحيى بن أحمد وحدث
هللا عبد أبو فأنشدني والعربية، النحو يف فقلت: تنظر؟ فيم يل: قال عليه دخلت فلما

حنبل: بن أحمد

رق��ي��ب ع��ل��يَّ ق��ل: ول��ك��ن خ��ل��وت، ت��ق��ل ف��ال ي��وًم��ا ال��ده��ر خ��ل��وت م��ا إذا
ي��غ��ي��ب ع��ل��ي��ه تُ��خ��ف��ي م��ا أن وال م��ض��ى م��ا ي��غ��ف��ل ال��ل��ه ت��ح��س��ب��نَّ وال
ذن��وب آث��اره��ن ع��ل��ى ذن��وب ت��ت��اب��ع��ت ح��ت��ى األي��ام ع��ن ل��ه��ون��ا
ف��ن��ت��وب5 ت��وب��ات��ن��ا ف��ي وي��أذن م��ض��ى م��ا ي��غ��ف��ر ال��ل��ه أن ل��ي��ت ف��ي��ا

حنبل. بن أحمد شعره يروي أن رشًفا وحسبه نواس، أبي شعر من األبيات وهذه
تمثل ومقطوعات قصائد عىل يشتمل الزهد باب اسمه باب نواس أبي ديوان ويف
ال ولكن شاء. إن القارئ إليه فلريجع واألخالقية، النفسية األزمات بعض يف الشاعر رأي
الندم من نماذج هي بأبيات ينطق أن أحيانًا له يتفق الشاعر هذا أن إىل اإلشارة من بد
صبوات الجوامح النفوس فلبعض سهل: ذلك وتعليل املجون، عن يتحدث وهو املوجع

وأمان. طمأنينة من الرشد يف ما إىل

العتاهية أبي شعر

ولكنا شعره، عىل الزهد لغلبة بالتقديم أوىل وكان العتاهية، أبو يأتي نواس أبي وبعد
العتاهية. أبي كثري من الصدق بروح أحفل نواس أبي زهديات من القليل نرى

قليل االفتنان كثري األلفاظ، سهل املعاني، لطيف البحر، غزير العتاهية أبو كان
واألمثال.6 الزهد يف شعره وأكثر ذلك، مع املرذول الساقط كثري أنه إال التكلف،

.٢٠٥ صفحة ٥ جزء بغداد تاريخ 5
ص٢. ج٤ األغاني 6

93



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

إىل مال السن به تقدمت فلما الناس، خيار من أصدقاءه يتخري ال صباه يف وكان
معارصوه وظل حياته، طول يالحقه ظل الفارغني صحبة يف ماضيه ولكن والجد، الرزانة

األقاويل. عليه ويتقولون الزهد بتكلف يتهمونه
بعض يف العتاهية أبي عىل دخلت قال: أصحابنا بعض يل وزعم الجاحظ: قال
وضعت إذا لغالمه: وقال بطعام له وتهيأ الجرس صاحب عياًشا دعا وقد املتنزهات
متكمش أكل منها يأكل هو وإذا عليه فدخلت وزيت، بخل ثريدة إيلَّ فقدم الغداء قدامهم
فقلت الزيت، من بدًال وبزر بخل بثريدة فإذا معه، يدي فمددت فدعاني ليشء، منكر غري
غلط قال: هذا؟ إىل دعاك وما فقلت: وبزر بخل ثريدة نعم! قال: تأكل؟ ما أتدري له:
فأكلت كدهن دهن وقلت: التجربُّ كرهت جاءني فلما البزر7 ودبَّة الزيت دبَّة بني الغالم

شيئًا.8 أنكرت وما
وليس يملك ما عىل الحرص أهل من ويرونه نفسه، عىل بالشح يتهمونه بهذا وهم

الزاهدين. أخالق من ذلك
العتاهية: أبو أنشدني أرشس: بن ثمامة وقال

م��ال��ك��ه ه��و ال��ذي ال��م��ال ت��م��لَّ��ك��ه ن��ف��س��ه ال��م��ال م��ن ي��ع��ِت��ْق ل��م ال��م��رء إذا
ت��ارك��ه أن��ا ال��ذي ال��م��ال ل��ي ول��ي��س م��ن��ف��ق أن��ا ال��ذي م��ال��ي إن��م��ا أال
م��ه��ال��ك��ه اس��ت��ه��ل��ك��ت��ه وإال ي��ح��ق ال��ذي ب��ه ف��ب��ادر م��ال ذا ك��ن��ت إذا

ما مالك من لك «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قول من قال: بهذا؟ قضيت أين من له: فقلت
فأمضيت». تصدقت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت، أكلت

تحبس فلم قلت: نعم. قال: الحق؟ هللاملسو هيلع هللا ىلصوأنه رسول قول هذا بأن أتؤمن له: فقلت
ذخًرا تقدمها وال تزكِّي وال ترشب وال منها تأكل وال دارك9 يف بدرة وعرشين سبًعا عندك
الفقر أخاف ولكني الحق، لهو قلت ما إن وهللا َمْعن، أبا يا فقال: وفاقتك؟ فقرك ليوم
دائم الحرص، دائم وأنت حالك، عىل افتقر من حال تزيد وبم فقلت: الناس، إىل والحاجة

والزيت. للبزر الوعاء الدبة: 7
ص١٧. ج٤ األغاني 8

درهم. آالف عرشة البدرة 9
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كله كالمي جواب فرتك عيد؟ إىل عيد من إال اللحم تشرتي ال نفسك، عىل شحيح الجمع،
دراهم. بخمسة يتبعه وما وتوابله لحًما عاشوراء يوم يف اشرتيت لقد وهللا يل: قال ثم
وعلمت عنه فأمسكت ومعاتبته، جوابه عن أذهلني حتى أضحكني القول هذا يل قال فلما

لإلسالم.10 صدره هللا رشح ممن ليس أنه
بتعقب العتاهية أبا عارصوا من غرام عىل يدل واخرتاعها فكاهة، القصة هذه ويف

الزهد. من يعلن كان ما حقيقة يف االرتياب عىل الناس وحمل أخباره
فكان ثياب، عليه متجمل الحال، سيئ ضعيف، جار العتاهية ألبي كان أنه وحدثوا
شيخ بسبيله، هو عما أغنه اللهم العتاهية: أبو فيقول النهار، طريف العتاهية بأبي يمر
عىل فبقي فيه. وبارك له واصنع أعنه اللهم متجمل، ثياب عليه الحال، سيئ ضعيف،
وال بدرهم قط عليه تصدق وما سنة، عرشين من نحًوا الشيخ مات أن إىل الحال هذا
أراك إني إسحاق، أبا يا يوًما: له فقلت املحدث: قال شيئًا. الدعاء عىل زاد وما دانق،
أخىش فقال: بيشء؟ عليه تتصدق ال فلم ، مقلٌّ فقريٌ أنه وتزعم الشيخ لهذا الدعاء تكثر

كثريًا.11 لخريًا الدعاء يف وإن العبد، كسب آخر والصدقة الصدقة، يعتاد أن

املال عىل وحرصه بخله

األغاني يف القارئ يجده ا جدٍّ كثري الزكاة ومنعه وشحه العتاهية أبي بخل عن والكالم
تدل جملتها يف ولكنها منحول، وبعضها صحيح بعضها عنه املروية واألقاصيص وغريه،
من يكون أن عليه واستكثروا والسخرية، بالغمز الزهد يف مسلكه وا تلقَّ معارصيه أن عىل

والدين. الحكمة أهل
من وكان بالزندقة، التهمة من يسلم ولم تطرف، فيها آراء بالفعل له كانت وقد
خصومه استطاع وقد السوء، من بيشء تمسه وال زمانه يف العقلية األزمان تمر أن العسري
وابتذال بالجنة بالتهاون يتهموه وأن زنديق، أنه يدعوا وأن العامة، عليه يهيجوا أن

يقول: إذ شعره يف ذكرها

.١٦ صفحة ٤ جزء األغاني 10
ص١٧. ٤ جزء األغاني 11
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��ه��ا َق��سَّ ف��ت��ن��ْت َق��سٍّ ُدْم��يَ��ُة ح��س��ن��ه��ا م��ن ع��تَّ��اب��ة ك��أن
أن��َس��ه��ا12 ل��م ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ي ب��م��ا أن��س��ي��ت��ن��ي��ه��ا ل��و رب ي��ا

بأحسن زهده يتقبلوا لم معارصيه أن عىل يدل وذلك كثرية، أخبار بالزندقة والتهامه
فقد بالسخرية، زهده أخبار يذكرون أحبائه من الخواص كان برجل ظنكم وما القبول،
والفاكهة والرشاب واء الشِّ وجد حرض فلما لزيارته، دعاه العتاهية أبا أن ُمخارق حدَّث

قويل: يف غنني العتاهية: أبو له قال ثم شاء، ما فرشب والريحان،

��ا ح��قَّ ُع��ت��ب��َة ال��غ��داة أت��ح��ب ب��ي م��ا ي��در ول��م ل��ي ق��ال أح��م��ٌد

قويل: يف غنني قال: ثم بكاء، أحر يبكي وهو قدًحا فرشب فغناه،

ال��ص��ب��ر م��ن خ��ي��ر م��وج��ودة ح��ي��ل��ة ل��ه ل��ي��س��ت ل��م��ن ل��ي��س

قويل: يف فديتك، غنني، وقال: آخر قدًحا رشب ثم وينِشج، يبكي وهو فغناه

ال��ح��ت��م م��ن ح��ت��ًم��ا األق��دار م��ع ت��ك��ون م��ض��رت��ي ت��زال ال ل��ي م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

ويبكي ويرشب فأغنيه شعره يف به ُغنِّي صوت كل عيلَّ يقرتح زال وما مخارق: قال
وغالمه ابنه فأمر فجلست أصنع، ما ترى حتى تصرب أن أحب فقال: الَعتَمة صار حتى
النبيذ من بيته يف ما كل بإخراج أمر ثم واملالهي، وآلته النبيذ من أيدينا بني ما كل فكرسا
ذلك من يبق لم حتى يبكي وهو النبيذ ويصب يكرسه زال فما جميعه، فأُخرج وآلته
قال: ثم وبكى، عانقني ثم صوف، من بيًضا ثيابًا لبس ثم واغتسل، ثيابه نزع ثم يشء،
وجعل بعده، لقاء ال الذي الفراق سالَم كلهم، الناس من وفرحي حبيبي يا عليك السالم
حماقاته، بعض أنها فظننت الدنيا، أهل تَعاُرش حال يف بك عهدي آخر هذا وقال: يبكي،
هو فإذا فدخلت، يل فأذن عليه فاستأذنت فأتيته تشوقته ثم زمانًا، لقيته وما فانرصفت

ص٥١. ٤ جزء األغاني 12

96



الزهد يف عراءِ الشُّ كالُم

وثقب القميص، مقام وأقامها فيها ويديه رأسه وأدخل إحداهما وثقب قورصتني13 أخذ
عندي كان ما كل نسيت رأيته فلما الرساويل. مقام وأقامها منها رجليه وأخرج األخرى
من فقال: قط. مثله ضحكت ما ضحًكا وهللا وضحكت لعرشته، والوحشة عليه الغم من
مثل فعل أنه عنه بلغك من هو؟ يشء أي هذا عينك! هللا أسخن فقلت: تضحك؟ يشء أي

العني.14 سخني يا هذا عنك انزع واملجانني؟ والصحابة والزهاد األنبياء من هذا

بالزندقة اتهامه

إليه أضيف ما ونرسد واملنحول، منها الصحيح عن نتحدث العتاهية أبي وألخبار لنا ما
وأقبل نفسه، بتقويم شغل العتاهية أبا أن يف شك ال إنه والسخرية، الفكاهة سبيل عىل
يكون أن األول فرضني: عن حاله يخرج وال والزهد، التنسك عىل حياته أدوار بعض يف
كان وإن اإلخالص، ذلك شاهد فشعره مخلًصا كان فإن مرائيًا، يكون أن الثاني مخلًصا،
إال يكون ال الزهاد بأخالق التخلق ألن التصوف؛ مظاهر من وأشعاره ورياؤه فهو مرائيًا
وكان العهد، ذلك يف سلطان لهم كان الزهاد أن يف جدال وال وصيت، اسٌم لهم صح إن
عبيد بن عمرو يقفه كان الذي ف املرشِّ املوقف ذلك الخلفاء من يقف أن العتاهية أبا يرس
الرشيد مجلس يف بالخري فذُكر األحالم، تلك من يشء له صح وقد املبارك، بن هللا وعبد

املأمون.15 ومجلس

تزهده من معارصيه سخرية

يف ويقل القلق، يضجره رجًال تمثله العتاهية أبي أخبار مجموعة أن ينكر ال أنه غري
الكوفة أهل من له شيخ عن عكرمة أبو به حدث ما ذلك ودليل واالطمئنان، األمن حياته
جماعة عليه شيخ فإذا بسنة، محمد األمني بويع أن بعد ببغداد املدينة مسجد دخلت قال:

ينشد: وهو

التمر. فيه يوضع قصب من وعاء القورصة: 13
ص١٠٧–١٠٩. ٤ جزء األغاني 14

و٥٢. ص٥١ ج٤ األغاني يف جاء ما انظر 15
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ال��رِّط��اب ال��ُخ��ْض��ر وغ��ض��ون��ه ال��ش��ب��اب ورق ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
اإلي��اب م��ن��ت��ظ��ر غ��ي��ر (م) ع��ن��ي وب��ان ال��ش��ب��اب ذه��ب
ال��ت��ص��اب��ي أي��ام وط��ي��ب ب ال��ش��ب��ا ع��ل��ى ف��ألب��ك��ي��ن
ال��خ��ض��اب م��ن وألب��ك��ي��ن ال��ب��َل��ى م��ن وألب��ك��ي��ن
ط��الب��ي ف��ي وال��م��ن��ي��ة (م) أخ��ل��د أن آلم��ل إن��ي

ملت أن أصرب لم ذلك رأيت فلما خديه، عىل لتسيل دموعه وإن ينشدها فجعل قال:
العتاهية.16 أبو هو يل: فقيل الشيخ عن وسألت فكتبتها،

وتطعن اللذات، عىل مغلوبًا رجًال تصوره التصابي وأيام الشباب عىل الحرسة فهذه
رمتها حيث الشباب بذكريات لرمى مطلق إخالص عن زهده كان ولو زهده، صحة يف

األيام.
يمر ال الشباب بكاء وأن القلبية، الصبوات جميع يقيضعىل الزهد بأن نقول: ولسنا
اليقني، مزعزع رجل من إال تكون ال التصابي أيام عىل الحرسة وأن زاهد، رجل بقلب
مفتون بقلب أيامه أخريات إىل يعيش ظل الرجل أن عىل شاهًدا ذلك من نتخذ ولكنا ال،

الرهبان.17 صوامع وغزا الدنيا مأل الزهد يف شعره كان وإن والفتك، الصبوة بأيام

الشباب عىل وحزنه الروحي قلقه

سياسة ذلك يف له وكانت لينًا، سهًال األغلب يف فكان الزهد يف العتاهية أبي شعر أما
عيل حدثني قال: عيل، بن هارون كتاب عن األغاني صاحب نقله حديث عنها يكشف
الشعر أقول رجل إني له: فقلت العتاهية أبا أتيت قال: األبيض أبي ابن عن مهدي بن
فيه، آثم ال أن أرجو ألني أستحسنه مذهب وهو كثرية، أشعار فيه ويل الزهد، يف
جيد من تنشدني أن فأحب منه، أستزيد أن فأحببت املعنى هذا يف شعرك وسمعت
يكون أن ينبغي الشعر ألن قال: وكيف! قلت: رديء. قلته ما أن اعلم فقال: قلت، ما
كذلك يكن لم فإن هرمة، وابن بشار شعر مثل أو املتقدمني، الفحول أشعار مثل

ص٤٦. ٤ جزء األغاني 16
ص١٠٠. ٤ جزء األغاني يف جاء ما انظر 17
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سيما وال شعري، مثل الناس جمهور عىل تخفى ال مما ألفاظه تكون أن لقائله فالصواب
الشعر رواة مذاهب من وال امللوك، مذاهب من ليس الزهد فإن الزهد، يف التي األشعار
والفقهاء الحديث وأصحاب الزهاد به الناس أشغف مذهب وهو الغريب، طالب وال
أنشدني ثم صدقت. فقلت: فهموه، ما إليهم األشياء وأعجب والعامة، الرياء وأصحاب

قصيدته:

ت��ب��اب إل��ى ي��ص��ي��ر ف��ك��ل��ك��م ل��ل��خ��راب واب��ن��وا ل��ل��م��وت ل��دوا
ت��ح��اب��ي وم��ا ت��ح��ي��ف وم��ا أت��ي��ت ا ب��دٍّ م��ن��ك أر ل��م م��وت ي��ا أال
ش��ب��اب��ي18 ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ب ه��ج��م ك��م��ا م��ش��ي��ب��ي ع��ل��ى ه��ج��م��ت ق��د ك��أن��ك

الكالم من يشء للشاعر يقع أن يمنع ال وهو واللني، السهولة إيثار عن اعتذار وهذا
يقول: كأن الجزل.

م��ع��ق��وُل ف��ت��ش��ت إن آدم الب��ن م��ا م��م��ل��وُل ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ت��ع��اش��ر ط��ول
م��س��ئ��ول اس��ت��رع��ي��ت م��ا ك��ل ع��ن وأن��ت رع��اي��ت��ه��ا تُ��غ��ف��ل ال ال��ش��اء راع��َي ي��ا
م��ن��ق��ول ع��ن��ه ب��أن��ي ي��ق��ي��ن ع��ل��ى أع��ُم��ُره زل��ت م��ا م��ن��زل ل��ف��ي إن��ي
م��س��ل��ول ف��ي��ه س��ي��ف ول��ل��م��وت إال ن��ف��س ذو ي��أت��ي��ه م��وض��ع م��ن ول��ي��س
م��ش��غ��ول ب��ال��ل��ذات ع��ن��ه وك��ل��ن��ا ل��ن��ا أع��د م��ذ ع��ن��ا ال��م��وت يُ��ش��غ��ل ل��م
وم��وص��ول م��غ��ش��يٌّ ع��اش م��ا وال��ح��ي وم��ج��ت��نَ��ٌب م��ق��ط��وع ف��ه��و ي��م��ت وم��ن
م��أك��ول ب��د ال أك��ل ذي وك��ل ف��ان��ي��ة ف��اآلك��ال ل��ك ب��دا م��ا ك��ل

من ينفر كأن الناس، من اليأس إىل يدعو فتارة مذاهب، زهدياته يف العتاهية وألبي
فيقول: باألصدقاء الثقة

ال��ج��ي��ب ن��اص��ح ب��ه م��وث��وق ك��ل ف��م��ا ب��ن��ف��س��ه ال��ث��ق��ات دون ام��رؤ ل��ي��خ��ل

فيقول: لألغنياء والتبعية النفس بضعة يتهمهم أو

ص٧٠. ٤ جزء األغاني 18
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ض��رع19 ال��ن��اس إل��ى اح��ت��اج ف��م��ن ال��غ��ن��ى ال��ن��اس ع��ن اس��ط��ع��ت م��ا واب��غ
ت��ب��ع ال��م��ال ل��ذي ف��رأي��ن��اه��م أخ��الق��ه��م ف��ي ال��ن��اس ب��ل��ون��ا ق��د

فيقول: الرش نوازع من سرتوا ما بفضل إال يتعارفون ال بأنهم يحكم أو

غ��ط��اء ث��وب ال��ل��ه ك��س��اه ول��ك��ن ت��ع��اش��روا م��ا ب��دا ل��و ش��رٌّ ال��ن��اس وف��ي

فيقول: بالفضول يصفهم أو

ص��دوق��ه��ا خ��ي��ر ك��ل م��ن وأق��رب��ه��ا وأل��ُس��ٌن ال��ك��الم ف��ي خ��وض ول��ل��ن��اس
ع��روق��ه��ا إال األغ��ص��ان ت��ن��ب��ت وم��ا غ��ي��بُ��ُه ص��ح ش��اه��د إال ص��ح وم��ا

فيقول: بالبخل يرميهم أو

وص��ل��وُه م��ا س��ائ��ًال ن��ب��يٍّ��ا ال��ن��اس رأى ل��و
أخ��وُه ال��ده��ر ح��ب��ك ص��ا ع��ن اس��ت��غ��ن��ي��ت م��ا أن��ت
ف��وُه ��ك م��جَّ س��اع��ة إل��ي��ه اح��ت��ج��ت ف��إذا

فيقول: القناعة إىل يدعو وتارة

أخ��رى ل��ه ت��ك��ون ح��ت��ى ح��اج��ة إل��ى واص��ًال ل��ي��س م��ن ح��اج��ات ت��ن��ق��ض��ي م��ت��ى
ال��ك��ب��رى ال��ف��اق��ة ل��ج��ة ف��ي ل��م��ن��غ��م��س ن��ه��اي��ة ل��غ��ي��ر ي��س��ع��ى ً ام��رأ وإن

زاد وقد الرغائب، لتتابع وفًقا يتتابع الذي للشقاء جيدة صورة البيتني هذين ويف
ثانية: كلمة من قال حني إيضاًحا املعنى هذا

ن��ص��ب وال أذى ص��ح��ت ه��ي إن ق��ن��اع��ت��ه ف��ي ال��م��رء ع��ل��ى ل��ي��س
ذه��ب ك��ل��ه��ا األرض ت��ك��ف��ه ل��م م��ق��ت��ن��ًع��ا ب��ال��ك��ف��اف ي��ك��ن ل��م م��ن

ذل. رضع: 19
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يف كقوله جيدة معان ذلك يف وله الحياة، عواقب من التخويف مسلك يسلك وتارة
الفتوة: يف الزيادة تكون حيث من األنفس نقص

ن��م��اء ذات ك��ل ت��ن��م��و ول��ل��ن��ق��ص ب��ن��م��ائ��ه��ا م��س��رورة ال��ف��ت��ى ون��ف��س

املوت: يقظة يصف وقوله

م��ش��غ��ول ب��ال��ل��ذات ع��ن��ه وك��ل��ن��ا ل��ن��ا أع��د م��ن��ذ ع��ن��ا ال��م��وت ي��ش��غ��ل ل��م

الرجال: يملك بما الغرور من الرتهيب يف وقوله

ن��ش��ب��ه وغ��ره ال��ح��ي��اة ح��ب ت��ك��نَّ��َف��ه ن��ش��ب ذي رب ي��ا
س��ل��ب��ه21 ل��غ��ي��ره وص��ار ِص��ْف��ًرا20 ي��م��ل��ك��ه ك��ان م��م��ا ص��ار ق��د
ت��ع��ب��ْه ي��ن��ق��ض��ي ال ال��ذي أن��ت ل��ه��ا ال��م��ح��ب ال��دن��ي��ا ص��اح��ب ي��ا
ُرتَ��بُ��ْه ب��ه ت��س��م��و م��ا ل��ب��ق��در ص��رع��ت ب��م��ن اس��ت��ه��ان��ت��ه��ا إن
ع��ط��ب��ه دن��ا ف��ق��د ي��ط��ي��ر ح��ت��ى أج��ن��ح��ة ل��ل��ن��م��ل اس��ت��وت وإن
ح��ل��ب��ه ل��ي ي��ص��ف ل��م ف��رأي��ت��ه أش��ط��ره ال��ده��ر ح��ل��ب��ت إن��ي
أدب��ه ف��ض��ل��ه ح��ل��ي��ة وت��م��ام ي��زي��ن��ه م��م��ا ال��ف��ت��ى ح��ل��م

يقول: كأن الواعظ، موقف فيها يقف لحظات العتاهية وألبي

ق��ل��ي��ال إال ت��رى ب��م��ن أض��ر ق��د داء ال��ح��رص
ذل��ي��ال ص��ب��ح��ه ال��ح��رص رأي��ت ق��د ع��زي��ز م��ن ك��م
ق��ت��ي��ال ل��ه��ا ت��ك��ون أن واح��ذر ال��ش��ه��وات ف��ت��ج��ن��ب
ط��وي��ال ح��زنً��ا أورث��ت ق��د س��اع��ة ش��ه��وة ف��ل��رب

الحروف. من الخايل الصوت وهو الصفري من مأخوذ يشء، فيهما ليس اليدين صفر هو يقال: 20
الغنيمة. السلب: 21
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ب��دي��ال ب��ه ف��اب��غ ال��ود ف��ي م��ن��ص��ًف��ا ل��ك ي��ك��ن ل��م م��ن
ج��م��ي��ًال ف��ع��ًال ل��ه��ا واك��س��ب ف��ارع��ه��ا ن��ف��س��ك وع��ل��ي��ك
م��س��ت��ط��ي��ال إال ع��ل��ي��ك ال��ل��ئ��ي��م ت��ل��ق��ى ول��ق��ل��م��ا
ال��ج��م��ي��ال ي��ب��غ��ي وج��دت��ه ـ��ل ال��ج��م��ي��ـ ع��رف إن وال��م��رء
ب��خ��ي��ال إال ت��رى ف��ال ـ��ت ش��ئ��ـ ح��ي��ث ب��ط��رف��ك اض��رب

فيقول: به االستهانة يف الراحة ويرى كله الوجود من يتشاءم وقد

ع��ج��اج��ا َم��ِخ��ي��َل��تُ��ُه ع��ادت ش��م��ت��ه ب��رق ُربَّ ي��ا
أج��اج��ا ِم��ْل��ًح��ا ع��ذوب��ة ـ��د ب��ع��ـ ص��ار ع��ذب َول��ُربَّ
س��م��اج��ا أخ��الًق��ا ع��دن ن ح��س��ا أخ��الق ول��رب
م��زاج��ا إال ت��رى ف��ال ي��ق ال��ص��د م��ن ال��ص��ف��اء ك��در
ن��ت��اج��ا أك��رم��ه��ا ف��ال��ص��ب��ر ت��زاوج��ت األم��ور وإذا
ِف��ج��اج��ا س��ب��ًال تَ��ُع��ْد ـ��دن��ي��ا ال��ـ م��ض��اي��ق ع��ل��ي��ك ه��ون
َم��َع��اج��ا22 ل��ه أص��اب ش��يء إل��ى ش��يء م��ن ع��اج م��ن

السؤال عن الوجه صيانة إىل يدعو كأن النصح، يف والرغبة الحكمة، عليه تغلب وقد
فيقول:

ب��س��ؤال ال��غ��ن��ى ن��ال ول��و ع��وًض��ا ب��س��ؤال��ه وج��ه��ه ب��اذل اع��ت��اض م��ا

فيقول: بالقليل القناعة إىل يدعو أو

ب��ح��ال ت��رض��ى ال ال��ده��ر وأن��ت م��س��ت��ري��ًح��ا وت��ص��ب��ح ت��م��س��ي م��ت��ى
ال��خ��الل س��د ف��ي ال��م��ال ك��ث��ي��ر م��ج��رى ال��م��ال ق��ل��ي��ل ي��ج��ري وق��د
أب��ال��ي ف��ال ال��ك��ث��ي��ر أج��د ول��م ف��ق��ري ي��س��د ال��ق��ل��ي��ل ك��ان إذا

عليه. عطف اليشء: إىل عاج 22
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فيقول: الصمت إليهم يحبب أو

ح��ي��ن��ه غ��ي��ر ف��ي م��ن��ط��ق م��ن ب��ال��ف��ت��ى أج��م��ل ال��ص��م��ت
ع��ي��ون��ه إل��ى اه��ت��دي��ت إذا م ال��ك��ال ح��ش��و ف��ي خ��ي��ر ال

الزهد أشعار نظم يف طريقته

العتاهية أبا أن حدثوا فقد نفهمها، ال ولكنا عليها، الكالم من الرواة أكثر مسألة بقيت
طوال أخبار ولذلك العتاهية؛ أبا أجله من فحبس الرشيد غاظ ذلك وأن الغزل، عن امتنع
من ذلك يقع أن املستحيل من وليس اآلداب، زهر يف وبعضها األغاني، يف بعضها ذكر
نشري أن يوجب البحث وهذا امللفقني، وضع من يكون أن يبعد ال سخف ولكنه الرشيد،
كان قال: العتاهية. أبي عن صالح بن محمد نقل بما فلنكتف األخبار، تلك بعض إىل
كالمهم بفساد يتأذى وكان ركبها، إذا الزالالت23 يف املالحني غناء يعجبه مما الرشيد
له: فقيل فيه، يغنون شعًرا لهؤالء يعملوا الشعراء من معنا ملن قولوا فقال: ولحنهم،
شعًرا قل الرشيد: إيلَّ فوجه قال: الحبس، يف وهو العتاهية، أبي من هذا عىل أقدر ليس
يحزنه، شعًرا ألقولن وهللا فقلت: ذلك، فغاظني بإطالقي، يأمر ولم منهم، أسمعه حتى
وهو: سمعه، الحراقة ركب فلما املالحني، حفظه من إىل ودفعته شعًرا فعملت به، يُرس وال

ال��ج��م��وح ال��ق��ل��ب أي��ه��ا ال��ط��م��وح ال��ط��رف خ��ان��ك
�زوح ون� �وٌّ دن� وال��ش��ر ال��خ��ي��ر ل��دواع��ي
ن��ص��وح م��ن��ه ت��وب��ة ب��ذن��ب ل��م��ط��ل��وب ه��ل
ق��روح ه��ن إن��م��ا ق��ل��وب إص��الح ك��ي��ف
ت��ف��وح24 ال ال��خ��ط��اي��ا أن ب��ن��ا ال��ل��ه أح��س��ن
ن��ض��وح ث��وب��ي��ه ب��ي��ن م��ن��ا ال��م��س��ت��ور ف��إذا

الحراقات. ومثلها السفن، من نوع الزالالت: 23
رائحتها. تظهر تفوح: 24
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ال��ك��ش��وح ع��ن��ه ط��وي��ت ع��زي��ز م��ن رأي��ن��ا ك��م
ال��ص��دوح ال��ده��ر ص��ائ��ح ب��رح��ي��ل م��ن��ه ص��اح
ف��ت��وح ق��وم ع��ل��ى ض األر ف��ي ال��ن��اس ب��ع��ض م��وت
روح ف��ي��ه م��ا ج��س��ًدا ي��وًم��ا ال��م��رء س��ي��ص��ي��ر
ي��ل��وح ال��م��وت ع��ل��م ح��ي ك��ل ع��ي��ن��ي ب��ي��ن
وي��روح ي��غ��دو ـ��م��وت وال��ـ غ��ف��ل��ة ف��ي ك��ل��ن��ا
وص��ب��وح غ��ب��وق ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��ن ال��دن��ي��ا ل��ب��ن��ي
ال��م��س��وح ع��ل��ي��ه��ن ـ��ن وأص��ب��ح��ـ ال��وش��ى ف��ي رح��ن
ن��ط��وح ي��وم ل��ه ـ��ر ال��ده��ـ م��ن ن��ط��اح ك��ل
ت��ن��وح ك��ن��ت إن ـ��ك��ي��ن م��س��ـ ي��ا ن��ف��س��ك ع��ل��ى ن��ح
ن��وح ��ر ع��مِّ م��ا ت ��ر ع��مِّ وإن ل��ت��م��وت��ن

الناس أغزر من الرشيد وكان وينتحب، يبكي جعل ذلك الرشيد سمع فلما قال:
بن الفضل رأى فلما والغلظة، الغضب وقت يف عسًفا وأشدهم املوعظة، وقت يف دموًعا

يسكتوا.25 أن املالحني إىل أومأ بكائه كثرة الربيع
يلحنون، كانوا العهد لذلك املالحني أن األول أمور: ثالثة عىل يدل الحديث وهذا
عرص أي يف الطبقات جميع يف مطلقة سيادة ساد الفصيح أن نظن فما معقول، وذلك
يف اإلفصاح ألن كذلك؛ اللغات فسائر العربية: باللغة ا خاصٍّ هذا وليس العصور، من

الخواص. سمة من األحيان أغلب
النظم عىل الناس أقدر وبأنه الشعر، بسهولة معروًفا كان العتاهية أبا أن والثاني

العوام. يفهمه الذي الفصيح
ينظم لم الجيد الشعر فهذا األذى، إىل امليل من يخلو ال كان العتاهية أبا أن والثالث
يعقل كان فما أسباب له كانت الخبيث امليل وهذا الرشيد، إليذاء نظم وإنما الحق، لوجه
بالرشيد التعريض ولكن سجني، وهو الغناء لبشاشة تصلح أبياتًا العتاهية أبو ينظم أن

الشيطان. نزغات من املوقف هذا يف هو وامللك الدنيا بزوال وإنذاره

ص١٠٢–١٠٤. ج٤ األغاني 25

104



الزهد يف عراءِ الشُّ كالُم

الزهدية خوالجه من صور

يف شجع وقد التصوف آثار أهم من وهي الشجاعة روح من شيئًا هذا يف أن ننكر وال
الحبس. من إخراجه يف توانى وقد الرشيد، إىل كتب حني آخر موطن

ال��ظ��ل��وم ه��و ال��م��س��يء زال وم��ا ل��وم26 ال��ظ��ل��م إن وال��ل��ه أم��ا
ال��خ��ص��وم ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ه وع��ن��د ن��م��ض��ي ال��دي��ن ي��وم دي��ان إل��ى
ال��ن��ج��وم27 ت��ول��ي��ت م��ا وأم��ر ال��ل��ي��ال��ي ت��ص��رف��ت م��ا ألم��ر
ت��ع��وم ل��ج��ج ف��ي ال��غ��ف��الت م��ن ع��ي��ن ق��ري��ر وأن��ت غ��ًدا ت��م��وت
ن��ئ��وم ي��ا ل��ل��م��ن��ي��ة ت��ن��ب��ه ال��م��ن��اي��ا ع��ن��ك ت��ن��م ول��م ت��ن��ام
وال��رس��وم ال��م��ع��ال��م س��ت��خ��ب��رك ت��ق��ض��ت أم��م ع��ن األي��ام س��ل
ت��روم م��ا غ��ي��رك رام ق��د وك��م ال��م��ن��اي��ا دار ف��ي ال��خ��ل��د ت��روم

الرشيد مع أخباره

من األرجوزة وهذه األمثال» «ذات سماها التي املزدوجة أرجوزته إىل اإلشارة من بد وال
قوله: املنشد وأنشد الجاحظ بحرضة ذكرها جرى وقد العتاهية28 أبي بدائع

ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ج��ن��ة روائ��ح ال��ت��ص��اب��ي ال��م��رح ل��ل��ش��ب��اب ي��ا

لؤم. لوم: 26
مع لتزاوج الفاعل بالبناء يكون وقد واألفول، بالظهور توالها الذي هو وهللا املفعول، بالبناء توليت 27

فقد القدماء يستجيزه كان وهذا إعالل بال متحركة الفعل الم تثبت وعندئذ البيت صدر يف (ترصفت)
بزمان. العتاهية أبي بعد جاء والبحرتي أضاء، مكان ففي (أضوأ) سينيته يف البحرتي قال

ص٣٦. ج٤ األغاني 28

105



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

قوله: إىل انظروا قال: ثم قف، للمنشد: الجاحظ فقال

ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ج��ن��ة روائ��ح

عن وتعجز القلوب، إال معرفته عىل يقدر ال الذي الطرب كمعنى معنًى له فإن
قبوله إىل القلب كان ما املعاني وخري التفكري، وإدامة التطويل بعد إال األلسنة، ترجمته

وصفه.28 إىل اللسان من أرسع
األخالق، يف العتاهية أبي دستور فهي والزهد، الحكمة بني تجمع األرجوزة وتلك

الشذرات: بهذه منها ولنكتف

ي��م��وت ل��م��ن ال��ق��وت أك��ث��ر م��ا ال��ق��وت ت��ب��ت��غ��ي��ه م��م��ا ح��س��ب��ك
وخ��اف��ا رج��ا ال��ل��ه ��ى ات��قَّ م��ن ال��ك��ف��اف��ا ج��اوز ف��ي��م��ا ال��ف��ق��ر
ال��ق��در أخ��ط��أ ف��م��ا أخ��ط��أت ك��ن��ت إن ف��ذر أو ف��لُ��م��ن��ي ال��م��ق��ادي��ر ه��ي
ي��ن��م ل��م م��ن ع��ل��ى ال��ل��ي��ل أط��ول م��ا أل��م ق��ل وإن ي��ؤذي م��ا ل��ك��ل
ف��ع��ل��ه ح��س��ن ال��م��رء ذخ��ر وخ��ي��ر ع��ق��ل��ه ب��م��ث��ل ال��م��رء ان��ت��ف��ع م��ا
ال��م��زاح ج��ره ج��د ورب ال��ص��الح ض��ده ال��ف��س��اد إن
ه��ل��ك��ا ك��ب��اغ��ي ال��ش��ر م��ب��ل��غ��ك ه��ل��ك��ا ع��ي��نً��ا ال��ن��م��ام ج��ع��ل م��ن
م��ف��س��ده أيُّ ل��ل��م��رء م��ف��س��دة وال��ج��ده وال��ف��راغ ال��ش��ب��اب إن
ف��ن��اؤه ط��ي��بً��ا ع��ي��ًش��ا ��ض ن��غَّ ب��ق��اؤه آف��ت��ه م��ن ع��ي��ش م��ا
ع��ج��ي��ب ش��أن��ه ألم��ر إال ت��غ��ي��ب وال ال��ش��م��س ت��ط��ل��ع م��ا
ال��ق��ذى ب��أل��وان ال��ص��ف��و م��م��زوج��ة أذى دار ل��ن��ا ال��دن��ي��ا زال��ت م��ا
ن��ت��اج ول��ذا ن��ت��اج ل��ذا أزواج ب��ه��ا وال��ش��ر ال��خ��ي��ر
ب��ع��ض وي��ط��ي��ب ب��ع��ض ي��خ��ب��ث م��ح��ض ول��ي��س ب��ال��م��ح��ض ل��ك م��ن
ض��دان وه��م��ا وش��ر خ��ي��ر ط��ب��ي��ع��ت��ان إن��س��ان ل��ك��ل
ري��ح��ا ش��يء أن��ت��ن وج��دت��ه ال��ش��ح��ي��ح��ا ت��س��ت��ن��ش��ق ل��و إن��ك
ا ج��دَّ ب��ع��ي��د ب��ون ب��ي��ن��ه��م��ا ا ع��دَّ م��ا إذا وال��ش��ر وال��خ��ي��ر
م��ب��ه��وت ح��ائ��ر ك��أن��ي ص��رت ال��س��ك��وت غ��م��ن��ي ح��ت��ى ع��ج��ب��ُت
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أوس��ع ال��ك��الم ض��اق إن ال��ص��م��ت أص��ن��ع ف��ك��ي��ف ال��ل��ه ق��ض��ى ك��ذا

عن إال تصدر أن يمكن ال مثل29 آالف أربعة فيها له إن يقال: التي األرجوزة وهذه
من ليس والصفاء صفاء، من له بد ال واألمثال الحكم وابتداع باألخالق، مشغول رجل
استطاع العتاهية أبا بأن االعرتاف من مفر فال الدنيوية، بالشواغل املقتولة النفوس حظ

األمثال. هذه أشباه لنظم ليفرغ الخالص، بعض دنياه من يخلص أن

املزدوجة أرجوزته

مع العتاهية، أبي شخصية من الجوانب أكثر عرض إىل امليل يغلبني كيف أدري وما
الغض يف عارصوه من مشاركة من خويف ذلك يف الرس ولعل الفصل، هذا إيجاز يف رغبتي
أما عليه، التجني تربر شبهات الشاعر ذلك دنيا من لهم كانت فقد األخالقية، قيمته من
أما الذاتية، قيمته تقدير يف األول األصل وهي األدبية، الثروة هذه إال أمامنا يبق فلم نحن
والبهتان. اإلفك جريمة ارتكاب عىل الناس يحمل الحسد ألن بحجة؛ فليس املعارصين لغو
العريض، الثراء عىل يحسد مما أكثر الطيبة السمعة عىل يحسد املرء أن والواقع
كانت العتاهية أبي لعهد والشعراء الرواة وأكثر األدبية، املنازعات عالم يف سيما وال
اآلثام فيها وتقع اللغو، فيها يكثر أندية لهم وكانت الجماهري، به تلغط مما سمعتهم
سماء يف فيحلق العتاهية أبو عنهم يطري أن عليهم العزيز من وكان الرشاب، موائد حول

الخلفاء. بعض دموع شعره ويثري الفضيلة،

الذاتية قيمته

يف املوت، عند له تمثل الدنيا بتفاهة العتاهية أبي شعور أن إىل اإلشارة من بد وال هذا،
اشتهى حني الباكيات، بكاء يف وزهده األصدقاء، وفاء من يأسه أعلن فقد جديدة، صورة

مخارق: يغنيه أن
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خ��ل��ي��ل ل��ل��خ��ل��ي��ل ب��ع��دي وي��ح��دث م��ودت��ي وتُ��ن��س��ى ذك��ري ع��ن س��ي��ع��رض
ق��ل��ي��ل30 ال��ب��اك��ي��ات غ��ن��اء ف��إن م��دت��ي ال��ده��ر م��ن ع��ن��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا

سنة القبور عىل والكتابة نواس، أبو فعل وكذلك قربه، عىل لتوضع أبياتًا نظم وقد
من زجر بها يراد وصايا األغلب يف كانت ولكنها واآلشوريون، املرصيون عرفها قديمة
فكان نواس وأبو العتاهية أبو أما والثياب، الذهب من القبور يف ما انتهاب يف يطمعون
الناس أفصح يكون أن يحب املوت عىل واملرشف العيش، عواقب من التحذير يف شعرهما
يعرف املوت ملصافحة يده يمد حتى يعش ومن الزوال، ورسعة بالغدر الدنيا وصف يف

الفرض! هذا صحة

القربية األشعار

يف له يقع ولم النزعة، صويف رجل وهو الزهد، يف مقطوعات عنه أثرت شاعر وهناك
عرف كان وإن نواس، وأبي العتاهية ألبي وقع ملا أشباه والطيش النزق من شبابه
الظباء مالعب إىل حن الذي الريض، الرشيف هو الشاعر ذلك الصبوات، من طوائف

الروح. قوة يف الغايات غاية هو حنينًا بالحجاز

الزهد الرىضيف الرشيف شعر من نموذج

عىل ولكنه قليل، الزهد يف فشعره الفن، هذا أقطاب من الرشيف بأن القول: يمكن وال
الرغبة من سخريته تصور وهي القصيدة هذه ولننظر الباب، هذا شواهد من حال كل

املال: استبقاء يف

ح��ث��اث ال��ط��ال��ب��ي��ن ب��أن واع��ل��م ص��رف��ه��ا ب��ادر األق��دار آم��ن ي��ا
وال��وراث األي��ام ش��رك��اؤك ف��إن��م��ا اس��ت��ط��ع��ت م��ا ت��راث��ك م��ن خ��ذ
ف��ع��اث��وا ف��ي��ه ي��ع��ي��ث ال��زم��ان وج��دوا م��ع��ش��ٌر إال ال��م��ال ح��ق ي��ق��ض ل��م
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ب��ّح��اث ال��ف��ت��ى ع��ي��ب ع��ن وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى ي��د ال��غ��ن��يِّ ع��ي��ب ع��ل��ى ت��ح��ث��و
األح��داث ب��ه دف��ع��ت أو ال��ش��ه��وات ب��ه ب��ل��غ��ت م��ا ال��م��رء م��ال ال��م��ال
م��ي��راث ب��أن��ه ف��ل��ي��ع��ل��م��ن ق��وت��ه ع��ن ف��اض��ًال م��ن��ه ك��ان م��ا
ال��ن��ف��اث ك��ي��ده��ا س��اح��ر ف��ل��ي��خ��ز ح��اج��ة ال��غ��رورة ال��دن��ي��ا إل��ى ل��ي م��ا
ث��الث ال��ط��الق ع��زم م��ن وط��الق داءه��ا ألح��س��م أل��ًف��ا ط��ل��ق��ت��ه��ا
أن��ك��اث وح��ب��ال��ه��ا م��ن��ق��وض��ة وع��ه��وده��ا م��ح��ذورة س��ك��ن��ات��ه��ا
وإن��اث ن��وائ��ب ذك��ور م��ن��ه��ا ي��روع��ن��ا ي��زال ال ال��م��ص��ائ��ب أم
رث��اث وه��ن ال��دن��ي��ا ب��ح��ب��ائ��ل أم��س��ك��وا رج��ال م��ن ألع��ج��ب إن��ي
غ��راث وال��ب��ط��ون ت��ش��ب��ع ف��األرض ش��ه��وات��ه��م وأغ��ف��ل��وا ال��ك��ن��وز ك��ن��زوا
األج��داث ودي��ارن��ا أزوادن��ا ال��ت��ق��ى أن ي��ع��ل��م��وا ل��م أت��راه��م

إىل دعوة هنا فهو املعروف، الزهد غري معنى له — القصيدة هذه يف — والزهد
من استبقاءه يرى ولكنه املال، يحب فالشاعر العاديات، ودفع الشهوات يف املال إنفاق
صوفية، أيًضا وتلك الشاعر هذا أغراض من فليس الحرمان أما الزهد. وجه وهذا الحمق،
يومه، يف نفسه عىل يوسع من الصوفية ومن الوجه، هذا منها كثرية، وجوه وللتصوف
الحسية، الشهوات بها يراد ال القصيدة هذه يف «الشهوات» أن ولنقيد لألقدار، الغد ويرتك

الطيبات. عىل ويقبل التقشف بجانب الذي املرتف العيش مطالب بها املراد وإنما
عىل السهل ومن القليل يف إال شاعر ديوان منها يخلو ال الزهد من اللمحات وهذه
الحد، هذا عند فلنقف النفسية، النوازع مختلف من فيها ما ويدرس يتعقبها أن القارئ

االستقصاء. ال التنبيه نريد فإنما
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يرجعون الصوفية وأكثر النجف يف — وجهه هللا كرم — طالب أبي بن عيل رضيح من واجهة
الروحية. املعاني أذاع من أول ويرونه طالب أبي بن عيل إىل الخرقة نظام

وإليه طالب، أبي بن عيل عن أخذ البرصي والحسن البرصة بضواحي البرصي الحسن رضيح
الثاني.) الجزء من األول الباب يف ذلك تفصيل (انظر التصوف. قواعد تأسيس يف الفضل يرجع
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الصوفية بالغة األدب مؤرخو جهل كيف

األدب، رجال بها يهتم لم والصور واملعاني األخيلة من طوائف عن الفصل هذا يف نتكلم
لم أنهم الفنون لهذه األدب مؤرخي إغفال يف الرس ولعل حساب. أي لها يحسبوا ولم
األدباء؛ صحبة عن جانبًا انحازوا كانوا الصوفية ألن امليزان؛ يف الصوفية البالغة يضعوا
يصور الذي األدب عن شغلهم إقباًال الحسية الصور عىل أقبلوا كانوا أنفسهم األدباء وألن
مجال فيه: تسابقوا الذي املجال عن بعيًدا الصوفية أدب فظنوا والقلوب، األرواح أحوال

والعتاب. والحماسة والوصف التشبيب
تخذوا ال جدية نظرة الصويف األدب يف نظروا البالغة وعلماء األدب رجال أن ولو
إلصابة نماذج تصلح متخرية كلمات فيه ولرأوا والتشبيهات، املجازات يف شواهد منه
كالم من شواهد غري النقدية مؤلفاتهم يف نر فلم عنه انرصفوا ولكنهم والغرض. املعنى

والقلوب. األرواح ميادين غري ميادين يف سبقوا الذين والخطباء والكتاب الشعراء

يحيى وبكاء داود بكاء

عليه داود لبكاء الصوفية وضعها التي الصورة املجهول األدب هذا من راعني ما وأول
من املرعى نبت حتى رأسه يرفع ال ساجًدا يوًما أربعني بكى أنه حدثوا فقد السالم:
أم فتُسقى، ظمآن أم فتطعم، أنت أجائع داود، يا فنودي: رأسه. غطي وحتى دموعه،
التوبة عليه هللا أنزل ثم خوفه. حر من فاحرتق العود لها هاج نحبة فنحب فتكىس؟ عار
فكان مكتوبة. كفه يف خطيئته فصارت كفي. يف خطيئتي اجعل رب يا فقال: واملغفرة
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ماء، ثلثاه بالقدح يؤتى وكان فأبكته. رآها إال لغريه وال لرشاب وال لطعام كفه يبسط ال
دموعه.1 من القدح يفيض حتى شفته عىل يضعه فما خطيئته أبرص تناوله فإذا

رب، يا فقال: غمه، واشتد ذرعه، ضاق ذلك ينفعه ولم بكاؤه طال ملا أنه وحدثوا
إلهي فقال: بكاءك؟ وذكرت ذنبك نسيت داود، يا إليه: هللا فأوحى بكائي! ترحم أما
وسكن جريه، عن الجاري املاء كف الزَّبُور تلوت إذا وكنت ذنبي، أنىس كيف وسيدي،
فما وسيدي، إلهي محرابي! إىل الوحوش وأنست رأيس، عىل الطري وأظلني الريح، هبوب
وحشة وهذه الطاعة، أنس ذاك داود، يا إليه: هللا فأوحى وبينك؟ بيني التي الوحشة هذه
وأسجدت روحي، من فيه ونفخت بيدي، خلقته خلقي، من خلق آدم داود! يا املعصية.
حواء فزوجته الوحدة إيل وشكا وقاري، بتاج وتوجته كرامتي، ثوب وألبسته مالئكتي، له
مني اسمع داود، يا ذليًال. عريان جواري عن فطردته عصاني ثم جنتي؛ وأسكنته أمتي،
إلينا عدت وإن فأمهلناك، وعصيتنا فأعطيناك، وسألتنا فأطعناك، أطعتنا أقول: والحق

قبلناك. منك كان ما عىل
يرشب وال الطعام يأكل ال سبًعا ذلك قبل مكث ينوح أن أراد إذا كان أنه وحدثوا
سليمان فأمر الربية إىل املنرب له أخرج بيوم ذلك قبل كان فإذا النساء، يقرب وال الرشاب،
والرباري والجبال واآلكام الغياض من حولها وما البالد يستقري بصوت ينادي أن
فتأتي فليأت. نفسه عىل داود نَوح يسمع أن أراد من أال فيها: فينادي والبيع، والصوامع
وتأتي الجبال، من الهوام وتأتي الغياض، من السباع وتأتي واآلكام، الرباري من الوحوش
داود ويأتي اليوم، لذلك الناس ويجتمع خدورهن، من العذراى وتأتي األوكار، من الطري
وسليمان به، محيطون حدته عىل صنف وكل إرسائيل، بنو به ويحيط املنرب يرقى حتى
ذكر يف يأخذ ثم والرصاخ، بالبكاء فيضجون ربه عىل الثناء يف فيأخذ رأسه، عىل قائم
الجنة ذكر يف يأخذ ثم والناس، والسباع الوحوش من وطائفة الهوام فتموت والنار الجنة
القيامة أهوال يف يأخذ ثم والناس، والسباع الوحوش من وطائفة الهوام فتموت والنار
قال: املوتى كثرة سليمان رأى فإذا طائفة. نوع كل من فيموت نفسه عىل النياحة ويف
الوحوش ومن إرسائيل بني من طوائف وماتت ممزق، كل املستمعني مزقت قد أبتاه يا
داود، يا إرسائيل: بني عباد بعض ناداه إذ كذلك هو فبينا الدعاء. يف فيأخذ والهوام،
أصابه ما إىل سليمان نظر فإذا عليه، مغشيٍّا داود فيخر ربك. عىل الجزاء بطلب عجلت

.١٩٠ صفحة ٤ جزء األحياء 1

112



الصويف األدب من منسية ذخائر

قريب أو حميم داود مع له كان من أال ينادي: مناديًا أمر ثم عليه. فحمله برسير أتى
والنار.2 الجنة ذكر قتلهم معه الذين فإن برسير فليأت

الزهد يف الزهد صورة

أحوال بعض تمثل رائعة أدبية صور هذه إن داود؟ بكاء وصف يف الصور هذه أرأيتم
األدباء مقامات تمثل التي الوصفية، الصور من نظائرها عن روعة تقل ال وهي النفوس

وامللوك. الخلفاء أيدي بني
السماحة تصوير يف قيلت التي النفسية العبارة هذه من وأمتع أروع بالغة وأي

الربانية:

عىل إلينا عدت وإن فأمهلناك، وعصيتنا فأعطيناك، وسألتنا فأطعناك، أطعتنا
قبلناك. منك كان ما

من منك» كان ما «عىل وكلمة اإلعجاب، تستحق الصفح صور من صورة هذه
قال: إذ القرآن قصها التي داود قصة إىل إشارة وهي الصنع، الدقيقة املتخرية العبارات
ۖ ِمنُْهْم َفَفِزَع َداُووَد َعَىلٰ َدَخلُوا إِذْ * اْلِمْحَراَب ُروا تََسوَّ إِذْ اْلَخْصِم ُ نَبَأ أَتَاَك ﴿َوَهْل
إَِىلٰ َواْهِدنَا تُْشِطْط َوَال ِباْلَحقِّ بَيْنَنَا َفاْحُكم بَْعٍض َعَىلٰ بَْعُضنَا بََغٰى َخْصَماِن ۖ تََخْف َال َقالُوا
أَْكِفْلِنيَها َفَقاَل َواِحَدٌة نَْعَجٌة َوِيلَ نَْعَجًة َوتِْسُعوَن ِتْسٌع َلُه أَِخي ذَا ـٰ َه إِنَّ * اِط َ الرصِّ َسَواءِ
اْلُخَلَطاءِ َن مِّ َكِثريًا َوإِنَّ ۖ ِنَعاِجِه إَِىلٰ نَْعَجِتَك ِبُسَؤاِل َظَلَمَك َلَقْد َقاَل * اْلِخَطاِب ِيف َوَعزَّنِي
َداُووُد َوَظنَّ ۗ ُهْم ا مَّ َوَقِليٌل اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن إِالَّ بَْعٍض َعَىلٰ بَْعُضُهْم َليَبِْغي
َلُزْلَفٰى ِعنَدنَا َلُه َوإِنَّ ۖ ٰذَِلَك َلُه َفَغَفْرنَا * ۩ َوأَنَاَب َراِكًعا َوَخرَّ َربَُّه َفاْستَْغَفَر َّاُه َفتَن ََّما أَن
تَتَِّبِع َوَال ِباْلَحقِّ النَّاِس بنَْيَ َفاْحُكم اْألَْرِض ِيف َخِليَفًة َجَعْلنَاَك إِنَّا َداُووُد يَا * َمآٍب َوُحْسَن
نَُسوا ِبَما َشِديٌد َعذَاٌب َلُهْم ِهللا َسِبيِل َعن يَِضلُّوَن الَِّذيَن إِنَّ ۚ ِهللا َسِبيِل َعن َفيُِضلََّك اْلَهَوٰى

اْلِحَساِب﴾. يَْوَم
فوشوها الصوفية فجاء الطرف، إيماءة تشبه إشارة القرآن إليها أشار داود وحرسة
أن يفتهم ولم وُفتُون. سحر من تخلو ال مختلفة صور يف وعرضوها طريفة توشيَة
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ذلك قبل مكث ينوح أن أراد إذا كان إنه فقالوا: الرياضات فنون من داود بكاء يجعلوا
النساء. يقرب وال الرشاب، يرشب وال الطعام، يأكل ال سبًعا

لها يتجمع التي الروحية املواسم من داود بكاء فجعلوا الخيال بهم وتسامى
مختومة الوجدانية امللطمة تلك نهاية جعلوا ثم أيًضا؛ والعذارى الهوام والسباع الوحوش

والناس. والوحوش السباع من الرصعى بأشالء
وما التاريخ. لتحقيقات فيه مجال فال الخيال، صنع من كله هذه أن الواضح ومن
لنفسه، واصطفاها امرأة فتن داود أن يعرف التاريخ األدبية؟ الصور يف التاريخ دخل
شاء. بما الحقيقة تلك فلون األقاصيص خيال الخيال جاء ثم تأديب، أظرف أدبه هللا وأن

نفسية دقائق

املقدس بيت دخل إنه قالوا: فقد زكريا، بن يحيى عن به حدثوا ما الصور هذه ويشبه
ونظر والصوف،3 الشعر مدارج لبسوا قد عبادهم إىل فنظر حجج ثماني ابن وهو
بيت أطراف إىل أنفسهم وشدوا السالسل فيها وسلكوا للرتاقي خروا قد مجتهديهم إىل
إني فقال: لنلعب، بنا هلم يحيى يا له: فقالوا يلعبون بصبيان فمر ذلك، فهاله املقدس
املقدس بيت إىل فرجع ففعال. الشعر يدرعاه أن فسألهما أبويه أتى ثم للعب. أخلق لم
ولزم فخرج سنة، عرشة خمس عليه أتت حتى ليًال، فيه ويصيح نهاًرا. يخدمه فكان
أنقع وقد األردن، بحرية عىل فأدركاه طلبه يف أبواه فخرج الشعاب، وغريان األرض، أطواد
الرشاب بارد أذوق ال وجاللك وعزتك يقول: وهو يذبحه العطش كاد حتى املاء يف رجليه
شعري، من معهما كان قرص عىل يفطر أن أبواه فسأله منك. مكاني أين أعلم حتى
املقدس، بيت إىل أبواه فرده بالرب. فمدح يمينه، عن وكفر ففعل املاء، ذلك من ويرشب
يغمى حتى لبكائه زكريا ويبكي واملدر، الشجر معه يبكي حتى بكى يصيل قام إذا فكان
له فقالت للناظرين. أرضاسه وبدت خديه، لحم دموعه خرقت حتى يبكي يزل فلم عليه،
لهما فأذن الناظرين! عن أرضاسك به تواري شيئًا لك أتخذ أن يل أذنت لو بني، يا أمه:
استنقعت فإذا بكى، يصيل قام إذا فكان خديه، عىل فألصقتهما لبود قطعتي إىل فعمدت

كان أنه عىل دليل فهي التصوف: كلمة اشتقاق عن عقدناه الذي بالبحث واربطها العبارة هذه تأمل 3

الصوف. يلبسون كانوا اإلسالم قبل النساك أن مفهوًما
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قال: أمه ذراعي عىل تسيل دموعه رأى فإذا فعرصتهما، أمه إليه أتت القطعتني يف دموعه
يا يوًما: زكريا له فقال الراحمني. أرحم وأنت عبدك، وأنا أمي، وهذه دموعي، هذه اللهم
أخربني جربيل إن أبت يا يحيى: فقال بك. عيناي لتقر يل يهبك أن ربي سألت إني بني،

فابك.4 بني، يا زكريا: فقال بكاء. كل إال يقطعها ال مفازة والنار الجنة بني أن
من أحد عنها يتحدث لم روعتها ومع رائعة، صورة يحيى بكاء يف الصورة فهذه
وتحدث الروائع، من لعدوها ليىل مجنون إىل أضيفت نفسها الصورة هذه أن ولو األدباء.
رجل أخبار يف الصورة هذه نظمت لو العشاق. مصارع وصاحب األغاني صاحب عنها
أخبار إىل أضيفت ولكنها واألحاديث، األسمار متعة لكانت الحيس العشق أصحاب من

األخباريون. فتجاهلها الربانية األشواق ميادين يف رصعى قضوا من
يحيى: قول أرأيتم

الراحمني. أرحم وأنت عبدك، وأنا أمي، وهذه دموعي، هذه اللهم

أحد حرضة يف شاعر قالها لو الباكية الرقيقة العبارة هذه تقابل كانت كيف أرأيتم
امللوك؟

فيه؟ رأيكم ما واملدر، الشجر وبكاء
من جميًعا وتجعلونها داود، قصة يف والهوام والوحوش السباع بكاء إىل ستضيفونه

ضالل؟ يف وضالل خبل يف خبل أسطورة أكل ولكن األساطري!
يرون ال فهم الوجود، لحقيقة الصوفية بفهم وثيقة صلة لها األساطري هذه أمثال إن
تتوجع الدنيا كأن يحسون هم والحيوان. والنبات الجماد عوالم عن منفصلني أنفسهم
والسباع واملدر الشجر أن فرييهم اإلحساس هذا ويتجسم يعانون؛ مما وتشفق لهم

البكاء. يف يأخذون حني الدمع تذرف والوحوش
الحب يف ا تامٍّ فناء فنوا ناس عن تصدر ألنها العطف؛ تستحق الشطحات وهذه
الدمع بغري تنال ال هللا رحمة أن إليهم وخيل الجبال، من أثقل ذنوبهم لهم وبدت اإللهي،

واألنني.
وقوة الوجد فيض من إال يكون ال ألنه الشعرية؛ النفحات من نفحة ذاته يف والبكاء

القلوب. أوجاع عن اإلفصاح وسائل من وهو اإلحساس،
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الحساب ليوم أدبية صورة

ألن املجهول؛ األدب من تظل ولكنها النبيل، األدب من صفحات الصوفية كتب يف تقع وقد
وضعها التي الصورة من أبرع صورة فأي وإال املعقول، عن باملحسوس شغلوا األدباء

قال: حني للزهد الغزايل

والشغل بها، مشغول فيها الراغب أن كما بالدنيا، مشغول للدنيا الكاره إن
واألرض السموات تكون حتى مكان يف ليس وهو هللا، عن حجاب هللا سوى بما
بنفسك وشغلك بغريه، شغلك إال وبينه بينك حجاب فال وبينه، بينك حجابًا
واملشغول هللا، عن مشغول نفسه بحب فاملشغول بغريه، شغل وشهواتك
الرقيب مثال مثاله هللا سوى ما كل بل هللا، عن أيًضا مشغول نفسه ببعض
إىل العاشق قلب التفت فإن واملعشوق، العاشق يجمع مجلس يف الحارض
قلبه اشتغال حال يف فهو حضوره وكراهة واستثقاله بغضه وإىل الرقيب
لغفل العشق استغرقه ولو معشوقه. بمشاهدة التلذذ عن مرصوف ببغضه
عند لحبه املعشوق غري إىل النظر أن فكما إليه. يلتفت ولم املعشوق غري عن
املعشوق غري إىل النظر فكذا فيه، ونقص العشق يف رشك املعشوق حضور
ال أن يف الكمال بل اآلخر، من أخف أحدهما ولكن ونقص. فيه رشك لبغضه
حبان القلب يف يجتمع ال كما فإنه حبٍّا، أو بغًضا املحبوب غري إىل القلب يتلفت
أن إال بحبها، كاملشغول هللا، عن غافل الدنيا ببغض فاملشغول واحدة، حالة يف
ببغضها واملشغول البعد، طريق يف سالك غفلته يف وهو غافل بحبها املشغول

القرب.5 طريق يف غفلته يف وهو غافل

أن هو الزهد إن يقول: أن يريد الكاتب إن الحسن؟ من الصورة هذه يف ما أترون
تبغض، وال تحب فال هللا، سوى ما كل من ا تامٍّ خلوٍّا نفسك تخلو أن هو الزهد، يف تزهد
املعاني. أقدار يغفل ملن جافية تبدو الصورة وهذه تلوم. وال تثني وال تقدح، وال تمدح وال
أساليب تحسن وال الزينة تعرف ال ألنها العيون؛ حسنها عن غفلت التي كالحسناء هي

اإلغواء.
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العاشق بني بما املثل فرضب التقريب كل معانيه قرب الكاتب نرى ذلك ومع
يرضبون ذلك أجل ومن املحسوسات، غري يفهمون ال الناس يرون والصوفية واملعشوق.
ألن الروحي؛ العشق درجات من درجة الحيس العشق يرون أنفسهم وهم األمثال. بها

وروح. روح بني إال ينسجم ال األصل يف العشق
البالغة يرى من إال قدرها حق يقدرها ال الصور هذه بأن االعرتاف من مفر ال ولكن
ال عندهم فالغزايل البديعة بريق ويستهويهم األلفاظ عند يقفون الذين أما املعاني. يف

البلغاء. يف يعد

التعليل قوة

الرفيع. األدب من أعاجيب الصوفية أجوبة يف تجد وقد
ذلك يذكرون ال أنهم علمت لو ويقول: يعطي ما يرد كان الثوري سفيان أن حدثوا

ألخذت.5 به افتخاًرا
عليهم، إشفاًقا صلتهم أرد إنما فقال: صلة من يأتيه كان ما رد يف بعضهم وعوتب
أجورهم.6 وتحبط أموالهم فتذهب به يعلم أن ويحبون ذلك يذكرون ألنهم لهم؛ ونصًحا
يف زهده عندي صح قد ألنه السقطي؛ رسيٍّا إال شيئًا قط أحًدا سألت ما برش: وقال
يحب. ما عىل له عونًا فأكون عنده ببقائه ويتربم يده من اليشء بخروج يفرح فهو الدنيا
باألحوال متصلة رشيفة معان وهي معانيها، إىل ترجع األجوبة هذه يف والبالغة

البيان. درجات أرفع إىل بها يسمو النفوس مراقبة من فيها وما النفسية،

التصوف كتب تقرأ كيف

صوروا ما ننىس أن ينبغي ال والرتهيب. الرتغيب يف الصوفية كتب ما ننىس أن ينبغي وال
يف فلهم والطالحني، الصالحني مصاير يف أقالمهم به جرت وما والرذائل، الفضائل به
عجب إال ذوق له رجل كتبهم يف ينظر وال القلوب، وتفتن العقول تخلب صور الباب هذا

األصيل. أدبهم عن الناس غفلة من
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أن قبل أنفسكم «حاسبوا الخطاب: بن عمر قول رشح يف التصوير قوة انظروا
فقال: النصح هذا لرشح الغزايل عرض فقد تحاسبوا»،

نصوًحا، توبة املوت قبل معصية كل عن يتوب أن لنفسه املرء حساب وإنما
حبة، حبة املظالم ويرد تعاىل، هللا فرائض يف تقصريه من فرط ما ويتدارك
قلوبهم ويطيب بقلبه، ظنه، وسوء ويده، بلسانه، له تعرض من كل ويستحل
حساب بغري الجنة يدخل فهذا فريضة: وال مظلمة عليه يبق ولم يموت حتى
يقبض وهذا بيده، يأخذ فهذا خصماؤه: به أحاط املظالم رد قبل مات وإن
شتمتني، يقول: وهذا ظلمتني، يقول: وهذا بلببه، يتعلق وهذا ناصيته، عىل
وهذا يسوءني، بما الغيبة يف ذكرتني يقول: وهذا بي، استهزأت يقول: وهذا
وأخفيت فغششتني عاملتني يقول: وهذا جواري، فأسأت جاورتني يقول:
رأيتني يقول: وهذا متاعك، سعر يف كذبت يقول: وهذا سلعتك، عيب عني
قادًرا وكنت مظلوًما وجدتني يقول: وهذا أطعمتني، فما غنيٍّا وكنت محتاًجا
أنشب وقد كذلك أنت فبينما راعيتني، وما الظالم فداهنت عني الظالم دفع عىل
من متحري مبهوت وأنت أيديهم، تالبيبك يف وأحكموا مخالبهم، فيك الخصماء
مجلس، يف جالسته أو درهم، عىل عاملته أحد عمرك يف يبق لم حتى كثرتهم،
وقد استحقار، بعني نظر أو خيانة أو بغيبة مظلمة عليك استحق وقد إال
يخلصك لعله وموالك سيدك إىل الرجاء عنق ومددت مقاومتهم، عن ضعفت
نَْفٍس ُكلُّ تُْجَزٰى ﴿اْليَْوَم جالله: جل الجبار نداء سمعك قرع إذ أيديهم، من
نفسك وتوقن الهيبة، من قلبك ينخلع فعندئذ اْليَْوَم﴾ ُظْلَم َال ۚ َكَسبَْت ِبَما
تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال قال: حيث رسوله لسان عىل تعاىل هللا أنذرك ما وتتذكر بالبوار،
* اْألَبَْصاُر ِفيِه تَْشَخُص ِليَْوٍم ُرُهْم يَُؤخِّ إِنََّما ۚ الظَّاِلُموَن يَْعَمُل ا َعمَّ َغاِفًال هللاَ
أشد فما َهَواءٌ﴾ َوأَْفِئَدتُُهْم ۖ َطْرُفُهْم إَِليِْهْم يَْرتَدُّ َال ُرءُوِسِهْم ُمْقِنِعي ُمْهِطِعنَي
حرساتك أشد وما أموالهم! وتناولك الناس بأعراض بتمضمضك اليوم فرحك
السياسة بخطاب وشوِفهَت العدل، بساط عىل ربك وقف إذا اليوم ذلك يف
فعند عذًرا. تظهر أو ا حقٍّ ترد أن عىل تقدر ال َمهني عاجز فقري مفلس وأنت

118



الصويف األدب من منسية ذخائر

عن عوًضا خصمائك إىل وتُنَقل عمرك، فيها تعبت التي حسناتك تؤخذ ذلك
حقوقهم.7

استقصاء أترون الخيال؟ وقوة اللغة خصب أترون الصورة؟ هذه يف رأيكم فما
واللسان باليد يكون الذي اإليذاء تصوير يف الدقة أترون املعامالت؟ أحوال يف املعاني
الحساب؟ يوم بظلمه يؤخذ حني الظالم من السخرية قوة أترون بالقلب؟ الظن وسوء

حال؟ إىل حال من االنتقال يف املفاجأة أترون
كل الصوفية أدب نسوا األدباء ولكن باأللوف، تعدُّ أمثال لها فنية صورة هذه

النسيان.

الصوفية حكم من نماذج

بني فيجمعون والتهاويل الصور من يصنعون ما يعللون قد الصوفية أدباء أن تنس وال
الكافر إن قالوا: إذ القرب عذاب به وصفوا ما ذلك من الخيال، وروعة الحقيقة جمال
سبعة حية لكل حية، وتسعون تسعة والتنِّني ِتنِّينًا، وتسعون تسعة قربه يف عليه يسلَّط

يبعثون. يوم إىل جسمه يف وينفخون ويلحسونه يخدشونه رءوس،
الحيات هذه أعداد فإن الخصوص، عىل العدد هذا من تعجب أن ينبغي «وال
وسائر والحقد والغل والحسد والرياء الكرب من املذمومة األخالق بعدد والعقارب
فروعها تنقسم ثم معدودة، فروع منها تتشعب ثم معدودة، أصوًال لها فإن الصفات،
فالقوي وحيات، عقارب تنقلب بأعيانها، املهلكات وهي بأعيانها، الصفات تلك بأقسام
وأرباب الحية؛ إيذاء يؤذي بينهما وما العقرب8 لدغ يلدغ والضعيف التنني، لدغ يلدغ منها
عددها مقدار أن إال فروعها، وانشعاب املهلكات هذه البصرية بنور يشاهدون البصائر

النبوة».9 بنور إال عليه يوقف ال
نرى أن يف غرابة ال أن فيذكر يميض بل الفلسفي، التعليل هذا عند الغزايل يقف وال
يعاني حني اآلالم، أمر يقايس وهو ساكنًا يبدو قد النائم فإن يعذب، وهو ساكنًا امليت

ص٥٤٦. ج٤ اإلحياء 7
تلسع. غريه عند وهي الغزايل، لغة يف تلدغ العقرب 8

.٥٢٤ صفحة ٤ جزء اإلحياء 9
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ليس السم ثم السم؛ هو منها يلقاك الذي بل تؤلم، ال بنفسها «والحية األحالم. مضجرات
من األثر ذلك مثل حصل فلو السم، من فيك يحصل الذي األثر يف عذابك بل األلم، هو
والحيات، العقارب عذاب قربه يف الكافر يلقى وكذلك توفر»،9 قد العذاب لكان سم غري

ملدوغ. أو ملسوع أنه العني تر لم وإن

املعاني أدب هو الصويف األدب

ويزيد وقوة. روعة يف والتعابري والصور باألخيلة تفيض الصوفية كتب أن القول: وجملة
الخلق غرس هي نبيلة غاية له وأن النفس بعلم موصول أنه الصويف األدب جمال يف

الرجال. أنفس يف الرشيف
القلوب، عصارة أنها يعرف وهو عليها يقبل من إال التصوف كتب يستطيب وال
ومقاتله عيوبه يصفون عليه وانقلبوا املجتمع ملوا ثم وأهلها الدنيا عرفوا ناس آداب وأنها

الزعاف. بالسم تنضح بأقالم
املؤلفني من كثري تنبه فقد كله: يجهل لم الصوفية أدب أن نعرف أن وينبغي هذا،
مكارم إىل يتطلع من تفيد نماذج منها فساقوا الكلم، جوامع من أجوبتهم يف ما إىل

األخالق.
القوم: أجوبة من شذرات وإليكم

أراد رجًال أن لو فقال: التصدق؟ تكثر لك ما املروزي: هللا عبد بن لسهل قيل •
شيئًا؟ األوىل يف يبقى أكان دار، إىل دار من ينتقل أن

ذلك أردت قد فقال: بالطبيب؟ لك ندعو اعتل: وقد خيثم بن للربيع وقيل •
كان أنه وعلمت كثريًا، ذلك بني وقرونًا الرس وأصحاب وثمود عاًدا فذكرت

جميًعا. فهلكوا واملداوي الداء فيهم
األموات. محلة فقال: العظات؟ أبلغ ما الزهاد: لبعض وقيل •

الفرح عن بالئها توقع شغلني فقال: الدنيا؟ ترى كيف البرصي: للحسن وقيل •
برخائها.

يرونني. وال الناس أرى مكان يف أني وددت يقول: ابنك إن للفضيل: وقيل •
يرونني! وال أراهم ال فقال: أتمها أفال ابني، ويح يا فقال:

عصاه. ثم هللا عرف قلب فقال: عندك؟ أعجب يشء أي الصوفية: لبعض وقيل •
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واعظ كالم من يبكي وال يسمعك، من كل بكى تكلمت كما لك ما آلخر: وقيل •
املستأجرة. كالنائحة الثكىل النائحة ليست فقال: أحد؟ املدينة

حتى راضيًا حايل عن لست فقال: أحًدا. تغتاب نراك ما خيثم: بن للربيع وقيل •
الناس. لذم أتفرغ

الكلمة لعل فقال: تسمع؟ ما كل تكتب متى حتى املبارك: بن هللا لعبد وقيل •
بعد. أكتبها لم تنفعني التي

بالناس. الظن وسوء باهلل، الظن حسن فقال: صناعتكم؟ ما لصويف: وقيل •
وال الفائت، عىل يأسف ال ألنه فقال: الوقت؟ ابن الصويف ي ُسمِّ لم للشبيل: وقيل •

الوراد. ينتظر
فيه بعيب أحًدا الرجل يعيب ال أن الكمال فقال: الكمال؟ ما السماك: البن وقيل •
حتى عيب إصالح من يفرغ ال فإنه نفسه، من العيب ذلك يصلح حتى مثله
حتى ويده لسانه يطلق ال وأن الناس، عيوب عن عيوبه فتشغله آخر عىل يهجم
يعطيهم أنه يعلم ما إال الناس من يلتمس ال وأن معصية؟ يف أم طاعة أيف يعلم:
حقوقهم، وتوفية مداراتهم، باستشعار الناس من يسلم وأن مثله، نفسه من

قوله. من الفضل ويمسك ماله من الفضل ينفق وأن
شغله.10 غاية أنت من فقال: الرفيق؟ من للشبيل: وقيل •

وإنما االستقصاء، هو املهم وليس الصوفية، كتب يف مبعثرة كثرية نظائر الحكم ولهذه
الزخرف، من جملته يف خال أدب وهو املجهول، األدب ذلك إىل األنظار توجيه هو املهم

القلوب. أرباب عند البالغة كل هي واملعاني املعاني، بدقائق حافل ولكنه

للمرحوم الفحول» «سياسة كتاب من اقتبسناه الصوفية الحكم من األخرية الفقرة يف أثبتناه ما أكثر 10
العدل. توفيق حسن
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الصوفية. أقطاب من وهما بغداد يف السقطي الرسي رضيح وبجانبه الجنيد رضيح
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يفوصفالدنيا أدبية أخيلة

والحديث القرآن يف الدنيا

والحديث بالقرآن مسبوقون هذا يف وهم الدنيا، وصف يف األدبية األخيلة من الصوفية أكثر
َوتََفاُخٌر َوِزينٌَة َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ََّما أَن ﴿اْعَلُموا املجيد: القرآن ففي األنبياء. وكالم
ُمْصَفرٍّا َفَرتَاُه يَِهيُج ثُمَّ نَبَاتُُه اَر اْلُكفَّ أَْعَجَب َغيٍْث َكَمثَِل ۖ َواْألَْوَالِد اْألَْمَواِل ِيف َوتََكاثٌُر بَيْنَُكْم
َماءِ السَّ ِمَن أَنَزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ثََل مَّ َلُهم ْب ﴿َواْرضِ وفيه: ُحَطاًما﴾ يَُكوُن ثُمَّ
نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثَُل ﴿إِنََّما وفيه: الرِّيَاُح﴾ تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط
إِذَا َحتَّٰى َواْألَنَْعاُم النَّاُس يَأُْكُل ا ِممَّ اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَزْلنَاُه َكَماءٍ
نََهاًرا أَْو َليًْال أَْمُرنَا أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن َُّهْم أَن أَْهلَُها َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت

ِباْألَْمِس﴾. تَْغَن لَّْم َكأَن َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها
ظل يف قال راكب كمثل الدنيا ومثل مثيل إنما وللدنيا؟ يل «ما الرشيف: الحديث ويف
أحدكم يجعل ما مثل إال اآلخرة يف الدنيا «ما وفيه: وتركها». راح ثم صائف يوم يف شجرة
الذين الركب مع «كنت الرسول: أصحاب أحد وقال يرجع». بماذا فلينظر اليم يف إصبعه
عىل هانت هذه أترون ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال امليتة، السخلة عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع وقفوا
هللا عىل أهون فالدنيا قال: هللا! رسول يا ألقوها، هوانها ومن قالوا: ألقوها؟ حتى أهلها
وإن للدنيا مثًال آدم ابن طعام رضب هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: عنه املسند ويف أهلها». عىل هذه من
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من ُشق ثوب مثل الدنيا هذه «مثل الحديث: ويف يصري»1 ماذا إىل فلينظر وملحه قزحه
ينقطع». أن الخيط ذلك فيوشك آخره يف خيط يف معلًقا فبقي آخره إىل أوله

موج عىل يبنى أن يستطيع أيكم الحواريني! معرش «يا السالم): (عليه عيىس وقال
تتخذوها فال والدنيا إياكم قال: ذلك؟ عىل يقدر ومن هللا، روح يا قالوا: داًرا؟ البحر

تعمروها». وال فاعربوها قنطرة «الدنيا وقال: قراًرا»،2
والتشبيهات، األوصاف هذه أمثال من كثري يشء األنبياء وأحاديث الرسول كالم ويف

الصوفية. كالم يف األدبية األخيلة من الدنيا به وصفت ما أساس قلنا كما وهو

املسيح كالم يف الدنيا

ترجع كلها وهي املفصل، ومنها املوجز، منها مختلفة، صور الدنيا وصف يف وللصوفية
الزوال. ورسعة التقلب وكثرة بالنرضة الدنيا وصف هو واحد: معنى إىل

فرأى نام برجل إال الدنيا شبهت ما األعىل: عبد بن يونس قول املوجزة الصور فمن
انتبه.3 كذلك هو فبينما يحب، وما يكره ما منامه يف

تقلص يف وهو ثابتة حقيقة له تحسب الظل، بالدنيا األشياء «أشبه القيم: ابن وقول
الظمآن يحسبه الرساب، بها األشياء «وأشبه وقوله: تلحقه»، فال لتدركه تتبعه وانقباض،
ما العبد فيه يرى املنام بها األشياء «وأشبه وقوله: شيئًا»، يجده لم جاءه إذا حتى ماء
بها األشياء «وأشبه وقوله: له».4 حقيقة ال ذلك أن علم استيقظ فإذا يكره وما يحب
وسرتت زينة، بكل للخطاب تزينت باألزواج، غدارة واملخرب، املنظر قبيحة شوهاء عجوز
كل من عليها كبرية عجوًزا النوم يف «رأيت العالء: أبي عن عوف حدث وما قبح»، كل
ويلك وقلت: فنظرت فجئت إليها، ينظرون متعجبون عليها عكوف والناس الدنيا، زينة
أن «بلغني الفضيل: قال وما الدنيا». أنا قالت: ال: قلت تعرفني؟ أما قالت: أنت؟ من
والثياب، الحيل زينة كل من عليها الطريق قارعة عىل امرأة فإذا قال: بروحه عرج رجًال

.١٤٥ ،١٤٤ صفحة الصابرين) (عدة يف األحاديث هذه انظر 1
.١٤٥ صفحة الصابرين عدة 2

.١٩٤ صفحة الصابرين عدة 3

األعىل. عبد بن يونس إىل منسوبة الصورة هذه مرت 4
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وإذا الناس، رآه يشء أحس كانت أدبرت هي وإذا جرحته، إال أحد بها يمر ال هي وإذا
يعيذك ال وهللا ال قالت: باهلل! أعوذ فقلت: عمشاء، زرقاء شمطاء عجوز يشء: أقبح أقبلت

الدنيا».5 أنا قالت: أنت؟ من قال: الدرهم! تبغض حتى هللا
ومثلت باليقظة، واملوت بالحلم، فيها والعيش بمنام، الدنيا «ومثلت القيم: ابن قال
منه يدخل باب بابان: لها بدار ومثلت املعاد. يوم والحصاد بالبذر، فيها والعمل بمزرعة،
املوت. ورضبتها اللون، حسنة امللمس، ناعمة بحية ومثلت منه، يخرجون وباب الناس
فيه كان حاجته بقدر منه تناول من الرائحة، طيب الطعم، لذيذ مسموم، بطعام ومثلت
األعضاء أخذت إذا املعدة، يف بالطعام ومثلت حتفه. فيه كان حاجته عىل زاد ومن شفاؤه،
من بامرأة ومثلت خروجه. يف إال لصاحبه راحة وال مؤذ، أو قاتل فحبسه حاجتها منه
فإن منزلها، إىل الناس تدعو وهي الناس، بهما فتنت عينني عىل انتقبت قد النساء أقبح

الحفر».6 يف وألقتهم بسكاكينها وذبحتهم منظرها عن لهم كشفت أجابوها

الصوفية كالم يف الدنيا صور

الصوفية ونجد بالنبات، الدنيا تشبيه يؤثر القرآن نجد الصور من بنا مر ما درس وعند
ال التي العربية الجزيرة طبيعة إىل مرجعه األول والتشبيه باملرأة، تشبيهها يؤثرون
عن أثرت كلمة إىل مرده الثاني والتشبيه البهيج، النبات يستحب كما يشء فيها يستحب
كم فقال: زينة، كل من عليها عجوز صورة يف الدنيا رأى إذ — السالم عليه — عيىس
قتلته. كلهم فقالت: طلقك. كلهم أو عنك مات فكلهم قال: أحصيهم. ال قالت: تزوجت؟

املاضني!7 بأزواجك يعتربون ال كيف الباقني، ألزواجك بؤًسا عيىس: فقال
التشبيه. هذا بمثل توحي كانت السالم عليه عيىس فيها عاش التي والبيئة

يف القيامة يوم بالدنيا «يؤتى عباس: ابن قول يف أيًضا الصورة هذه وردت وقد
فيقال: الخالئق عىل فترشف خلقها، مشوه بادية، أنيابها زرقاء، شمطاء، عجوز صورة

.١٩٦ ،١٩٥ صفحة الصابرين عدة 5

.٣١٦ صفحة الصابرين عدة 6

.١٩٤ صفحة 7
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تشاجرتم التي الدنيا هذه فيقال: هذه، معرفة من باهلل نعوذ فيقولون: هذه؟ أتعرفون
جهنم».8 يف بها يقذف ثم عليها…

القيم ابن تشبيهات

يمثل وهو الصابرين، عدة يف القيم ابن دونه ما وأهمها فكثرية، املفصلة األخيلة أما
املوت عند العبد يجد «وسوف ويقول: املعدة يف األطعمة بشهوات القلب يف الدنيا شهوات
انتهت إذا اللذيذة لألطعمة يجده ما والقبح والنتن الكراهة من قلبه يف الدنيا لشهوات
كان حالوة وأكثر دسًما وأكثر طعًما ألذ كانت كلما األطعمة أن وكما غايتها، املعدة يف
أشد، املوت عند بها فالتأذي وأقوى ألذ النفس يف كانت شهوة كل فكذلك أقذر، رجيعها

املحبوب».9 محبة بقدر يقوى فقده إذا بمحبوبه اإلنسان تفجع أن كما
الحرسات من يعقبهم وما اآلخرة عن بنعيمها اشتغالهم يف وأهلها الدنيا ويمثل
الحاجة لقضاء بالخروج املالح فأمرهم جزيرة، إىل بهم فانتهت سفينة ركبوا بقوم
بعضهم فقىض الجزيرة، نواحي يف فتفرقوا السفينة مرور وخوفهم اإلبطاء، وحذرهم
وأوفقها وألينها األماكن أوسع فأخذ خاليًا، املكان فصادف السفينة إىل وبادر حاجته
طيورها، نغمات ويسمع وأنوارها، أزهارها إىل ينظر الجزيرة يف بعضهم ووقف ملراده،
ذهابها وخطر مرورها ورسعة السفينة بفوت نفسه حدثته ثم أحجارها، حسن ويعجبه
املستحسنة، األحجار تلك عىل بعضهم وأكب فيه، فجلس ضيًقا مكانًا إال يصادف فلم
وزاده ضيًقا، مكانًا إال السفينة يف يجد لم جاء فلما حمله، منها فحمل الفائقة، واألزهار
حمله من يجد لم بل نبذه، عىل يقدر ولم ووباًال، عليه ثقًال محموله فصار ضيًقا، حمله
الندامة، تنفعه فلم أخذه عىل وندم عنقه، عىل فحمله موضًعا السفينة يف له يجد ولم ا، بدٍّ
ونيس الغياض تلك يف بعضهم وتولج نتنها. وآذاه أريجها، وتغري األزهار، ذبلت ثم
صوته يبلغه فلم السفينة دفع عند بالناس نادى املالح إن حتى نزهته، يف وأبعد السفينة
من يعجب وتارة األنوار، تلك يشم وتارة الثمر، من يتناول تارة فهو بمالهيه، الشتغاله
يتشبث شوك من منفك غري عليه، يخرج سبع من خائف ذلك عىل وهو األشجار، حسن

.١٩٥ صفحة 8

.١٩٩ صفحة 9
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عورته، ويهتك ثيابه10 يخرق عوسج أو بدنه، يجرح غصن أو قدميه، يف ويدخل ثيابه يف
عىل فمات موضع فيها يبق ولم السفينة لحق من هؤالء من ثم يفزعه. هائل صوت أو
فهام تاه من ومنهم الحيات. ونهشته السباع فافرتسته لهوه شغله من ومنهم الساحل.

هلك.11 حتى وجهه عىل
القديم، األدب أقاصيص من أثر فيما القارئ يجدها كثرية لصور ظل الصورة وهذه
األمن صور من البحار رواد يصادف ما يتمثلون أو البحار، يف يسيحون العرب كان يوم

والشقاء. والنعيم والخوف،
يسمع ولم الراءون ير لم داًرا بني ملك — القيم ابن رأي يف — األمثلة أحسن ومن
وبعث طريًقا، إليها ونصب منها، النفوس مالذ لكل أجمع وال أوسع وال أحسن السامعون
وألبست الزينة، بأنواع زينت قد جميلة امرأة الطريق عىل وأقعد إليها، الناس يدعو داعيًا
تحت وجعل وخدًما، أعوانًا لها وجعل عليها، كلهم الناس وممر والحلل، الحيل أنواع
من وألعوانها: لها وقال الطريق، تلك يف امللك إىل السائرين للمارين زاًدا أعوانها ويد يدها
وزوديه فاخدميه، إيل يوصله زاًدا منك وابتغى عني بك يشتغل ولم عنك، طرفه غض
ورىض عينيه إليك مد ومن سفره، يف يبلغه ما بكل أعينيه بل إيل، سفره عن تعوقيه وال
واستخدميه، الهوان، غاية وأوليه العذاب، سوء فسوميه وصالك وطلب عيل وآثرك بك
اسرتديه ثم قليًال به فاخدعيه منك يأكل ومن الوحش، ركض خلفك يركض واجعليه
وتعظيمك محبتك يف بالغ وكلما وعبيدك، أتباعك عليه وسلطي كله، إياه واسلبيه منه

حرسات.12 عليك نفسه تتقطع حتى وهجًرا، وإهانة ِقًىل بأمثاله فقابليه وإكرامك
الغرور. الدنيا وهي املرأة، هو والعائق الجنة، بها واملراد امللك، دار املثال هذا وغاية
املواضع أصح يف مدينة خط ملًكا أن وخالصته آخر، مثاًال القيم ابن وعرض
تسابقوا لرعيته: وقال أشجارها، وغرس أنهارها، وشق مياًها، وأكثرها هواءً، وأحسنها
املدينة إىل الناس سبقه تخلف ومن له، فهو مكان إىل سبق فمن فيها، األماكن أحسن إىل
ثم الحرسات، أصحاب من املتخلفون وبقي فيها، مساكنهم وتبوءوا منازلهم، فأخذوا
مياه وتحتها مديد، ظل لها كبرية شجرة امليدان عىل وجعل السباق ميدان لهم نصب

الشوك. العوسج: 10
.٢٠٠ ،١٩٩ صفحة 11

.٢١٠ صفحة 12
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ال لهم: وقال األصوات، عجيبة طيور وعليها الفواكه، أنواع كل من الشجرة ويف جارية،
ثمرها، وينقطع ظلها، ويذهب أصلها، من تجتث قليل فعن وظلها الشجرة بهذه تغرتوا
وفيها رسمدي، ونعيمها مديد، وظلها دائم، فأكلها امللك مدينة وأما أطيارها، وتموت
يف فخرجوا الناس بها فسمع برش. قلب عىل خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عني ال ما
وظمأ، وحر ونصب تعب أثر عىل الشجرة بتلك طريقهم يف فمروا وجوههم، عىل طلبها
فقيل أطيارها نغمات وسمعوا ثمرها، حالوة وذاقوا بظلها واستظلوا تحتها كلهم فنزلوا
كيف األكثرون: فقال للسباق. مراكبكم وتضمروا أنفسكم، لتحموا تحتها نزلتم إنما لهم:
هذه ونقتحم والراحة، والدعة النضيجة والفاكهة السلسبيل، واملاء الظليل، الظل هذا ندع
تتقطع التي املعطشة واملفاوز البعيد والسفر والنصب والتعب والغبار الحر يف الحلبة
نراه ما ونرتك البعيد، األجل إىل الغائبة بالنسيئة الحارض النقد نبيع وكيف األمعاء، فيها
ودع تراه ما خذ غد. بعد موعودة درة13 من أوىل اليد يف منقودة وذرة نراه، ال ما إىل
بلد يف غائب لعيش نرتكه كيف حارض عيش وهذا اليوم، بنو ونحن به، سمعت شيئًا
يف هنا14 مقامنا ما وقالوا: واحد ألف كل من ونهض إليه؟ نصل متى ندري ال بعيد
إىل املسابقة ونرتك أطيارها، وموت ثمرها، وانقطاع قلعها دنا قد شجرة تحت زائل ظل
وهل العجز15 أعجز من إال ينقطع، ال الذي الهنيء والعيش يزول، ال الذي الظليل الظل
التأذي خشية وطنه ويتخذه عليه، خباءه يرضب أن ظل تحت اسرتاح إذا باملسافر يليق
فاقتحموا البدار! والبدار السباق فالسباق السفه؟ أسفه إال هذا وهل والربد؟ بالحر
يف تأخذهم ولم العزائم، ظهور يف وساروا الرفاق، قلة من يستوحشوا ولم السباق، حلبة
تلك أغصان ذوت حتى قليل إال كان فما نائم، الشجرة ظل يف واملتخلف الئم، لومة سريهم
فقلعها مرشبها، وانقطع فروعها، ويبست ثمرها، وانقطع أوراقها، وتساقطت الشجرة،
يف العيش من فاتهم ما وعىل يتقلبون، السموم حر يف أهلها فأصبح أصلها، من قيمها
بمن النار وأحاطت تلظى، ناًرا وحولها وما هي فصارت أحرقها ثم يتحرسون، ظلها
تحت معنا استظلوا الذين الركب أين فقالوا: الخروج، منهم أحد يستطع فلم تحتها
البعد من فرأوهم منازلهم! تروا أبصاركم ارفعوا لهم: فقيل وتركوه؟ راحوا ثم ظلها،

تحريف. وهو املعجمة بالذال «ذرة» األصل يف 13

تحريف. وهو «هذا» األصل يف 14

هنا» مقامنا «ما بعبارة مرتبط هذا 15
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وهذا الحرسات عليهم فتضاعفت اللذات، بأنواع يتمتعون وغرفها امللك مدينة قصور يف
املتخلفني.16 جزاء

واحد، محور حول تدور وهي أسلفناه، عما قيمة تقل ال أمثلة القيم ابن عند وبقيت
واحد، فاملعنى الناس، أولئك عند الرباعة وجه وهذا واألشكال، بالصور إال تختلف وال
عرف هذا القارئ تأمل فإذا والتلوين. التزيني يف يتسابقون كأنما يختلف، األداء ولكن
عىل األخيلة انتقلت وكيف األدبية، الصور من شاء ما يخلق أن التصوف استطاع كيف

وتهويل. تصوير وقوة وحذق، براعة يف لون، إىل لون من الصوفية أقالم
تصغري الصور هذه ففي األدبية، املعاني عن خطًرا هذا يف تقل ال النفسية واملعاني
وبريق، زخرف من فيه بما العابر العاجل يفتنهم حني الخالد اآلجل ينسون ملن وتحقري

للخيال. ومتعة للنفس هداية وذاك هذا ويف

.٢١٢ ،٢١١ صفحة انظر 16
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السكندري1 اهللا عطاء ابن حكم

العطائية الحكم سريورة

العطائية بالحكم العلماء اهتمام

التي الحكم مجموعة هو العايل: األدب أسفار من سفر إىل التعرف عىل مقبلون نحن
األزهر يف العلماء كبار يدرسه مما املجموعة هذه وكانت السكندري، هللا عطاء ابن نظمها
أيام من العرص بعد للجمهور يدرسها بخيت محمد الشيخ املرحوم وكان الرشيف،
بمعاني وأنست الدروس، تلك من طائفة عليه حرضت وقد الحسني، مسجد يف رمضان

األنس. أشد العطائية الحكم

والنحو والحديث التفسري يف العلم أهل من — محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد — هللا عطاء ابن كان 1

كريس له وكان القاهرة، واستوطن السبكي. التقي عنه وأخذ املريس العباس أبا صحب واألصول، والفقه
.٧٠٩ سنة بالقاهرة املنصورية باملدرسة ومات السلف، وآثار القوم آثار ليرشح عليه يجلس األزهر يف
هذه يف بني يا أتيت «لقد وقال: فتأملها املريس العباس أبي شيخه عىل عرضها حكمه صنف وملا
لهم رق ملا الذوق أرباب تعشقها (ولذلك الظنون: كشف صاحب قال وزيادة»، األحياء بمقاصد الكراسة

ورشحوها). فيها القول وبسطوا وراق، معانيها من
اإلسالمية املعارف دائرة يف عنه كتب ما وانظر املرصية، الكتب دار وفهرس رسكيس معجم انظر
املالوية. واللغة الرتكية باللغة رشحت هللا عطاء ابن حكم أن يستفاد ومنه األول، املجلد من الرابع بالعدد

.٩ صفحة الحكم عىل عجيبة ابن رشح مقدمة يف عنه كلمة وانظر
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بتلك للحفاوة جديدة صورة هو هللا عطاء ابن حكم بدرس األزهر علماء واهتمام
رشح أشهرها رشوح، بعدة وظفرت قبل، من الناس بها اهتم فقد النفيسة، الآللئ
قلوب يف تبعث والدرس الرشح من لقيت ما كثرة عىل تزال وال الرشقاوي، ورشح الرندي

الشارحون. يتنورها لم أنواًرا املريدين

ألرسارها الرشاح تهيب

إشارات تكون أن فيه روعي غنائيًا نظًما نظمت العطائية الحكم ألن هذا قلنا وإنما
فما والصفاء، الكدورة من ألوان وتعتورها وتتبدل، تتغري والنفوس النفوس، أحوال إىل

آخرون. يرفضه قد قوم يرتضيه وما ذاك، يفهمه ال قد هذا يفهمه
فرصحوا الرشاح وتهيبها الرمزيات، إىل هللا عطاء ابن حكم أضيفت هذا أجل ومن

الرندي: يقول ذلك ويف املكنون، الرس ذلك حول طواًفا إال ليس كالمهم بأن

لباب من تضمنه وما الكتاب، عليه اشتمل ما جميع استيفاء عىل لنا قدرة وال
حكم وجواهر مصونة، أرسار عىل منطو باهلل والعلماء األولياء كالم ألن اللباب؛
هذه يف ونحن عنهم، بالتلقي إال حقائقها تتبني وال هم إال يكشفها ال مكنونة،
القوم، كالم لرشح مدعني غري نعتمدها، التي واملناحي نوردها، التي الكلمات
إن فإنا مصنف، كل يفعله حسبما مذاهبهم، حقيقة هو فيه نذكره ما أن وال
قد وكنا العطب. إىل باهلل والعياذ بنا تئول أدب، إساءة منا كان ذلك ادعينا
من السادة كالم رشح من بنا يليق ال ما تعاطي يف والرضر للخطر تعرضنا
فهمناه ما حسب عىل ذلك نورد وإنما حذر، وال خوف غري من تعاىل هللا أهل
األمر، حقيقة فيه وافقنا فإن مذاهبهم، من علمه إلينا انتهى وما كالمهم، من
وال شكًرا، لها نحيص ال التي النعم من ذلك كان الرس، مكنون عىل وعثرنا
نقصنا عىل أحلناه املسالك، تلك إىل نهتد ولم ذلك، خالفنا وإن قدًرا، لها نقدر
وكانوا علينا، ذلك يف األمر واقترص وفعلنا، بقولنا التغرير عنا وانتقى وجهلنا،

ونوينا. قلنا مما مربئني هم

علماء يقوله ما يشبه وهو العطائية، الحكم تقديس إىل بصاحبه يذهب الكالم وهذا
ينص بمقدمة الرتجمة تصدر أن عىل يرصون إذ القرآن، ترجمة عن األيام هذه يف األزهر
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معاني رشح يف الجمهور عىل دروًسا يلقي السكندري هللا عطاء ابن كان وفيه األزهر الجامع
التصوف.

ولم إليها يهتدوا لم معاني أراد هللا يكون وقد القرآن، من فهموه ما هو هذا أن عىل فيها
بال. عىل لهم تخطر

رسالبالغة

بابًا إال ليس الرندي يقوله وما الوضوح، من عظيم جانب عىل العطائية الحكم أن والحق
فيها العطائية الحكم بأن االعرتاف من يمنع ال هذا ولكن القوم. كالم فهم يف التأدب من
عالية غاية إىل وصل كالم كل به يوصف الذي الغموض هو غموض؟ أي ولكن غموض،

البيان. من
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فأقول: النقطة هذه أرشح أن وأحب
النص يكون وقد العقول، إدراكها يف تتفاوت وإشارات صور البليغ الكالم يف يوجد
وال بنظرة فتنه تجتيل ال الفائق كالحسن يظل ذلك ومع ومعناه، لفظه يف واضًحا البليغ
تعرف كالبحر أو الفتون، أبواب من جديًدا بابًا يوم كل العني فيه تطالع وإنما نظرتني،

والجالل. الهول من جديدة رضوبًا واجهته كلما فيه ترى ثم وجالله، هوله
أو الكتاب يردها لم معاني النصوص نحمل أن كثرية أحوال يف لنا يتفق وقد

مقبول. ضالل األمر حقيقة يف وهو الفهم، يف تفوًقا ذلك فنعد الشعراء،
ا جدٍّ ضئيلة صور أيًضا واملعاني للمعاني، ا جدٍّ ضئيلة صور األصل يف واأللفاظ
لذعه عىل األلم كان وهل اإلدراك، كل تدرك ال وجربوتها عظمتها يف والحقائق للحقائق،
وهل القلب، له يتوجع ملا مقاربة صورة حرارة عىل الدمع كان وهل للداء؟ كاملة صورة
كان وهل وهياج؟ تقلب من أحشائه يف ملا تامة صورة صخبه عىل البحر تموج كان

الكهرباء؟ قوات من فيه ملا واضحة صورة الوجود أجزاء بني البادي التماسك
فقد األوهام أسباب أهم من الناس بني واللغات كثرية، أشياء يوهمنا الغرور إن
الخالف. أسباب الرتفعت صحيًحا كان ذلك أن ولو التحديد، كل املعاني حددت ظنناها

النصوص؟ فهم يف االختالف هي الوحيدة العقبة كانت هل ولكن
شديًدا اختالًفا يختلفان ثم املعنى، من واحدة صورة عند الرجالن يتالقى فقد ال، ال،

الروح. وعافية الجسم صحة يف يختلفان ألنهما الواحد؛ املعنى تصور يف
ترتجم ال إنك قلت وإذا صادق، فأنت صحيحة ترجمة القرآن ترتجم إنك قلت: فإذا
فلم لهدايتك جاء األصل يف القرآن ألن األوىل يف صادق أنت صادق؛ فأنت فهمت ما إال

وينتقب. يحتجب أن له يكن
ما بفضل الناس فهمها يف يختلف ملعان رمز القرآن ألن الثانية؛ يف صادق وأنت

اإلدراك. وقوة الفهم دقة يف يختلفون
األعماق. إىل العطائية الحكم فهم يف يصلوا لم بأنهم يجزموا أن للرشاح صح وكذلك
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هللا عطاء ابن أسلوب

يخاطب وهو األغراض املختلفة القصرية الفقرات من طائفة عن عبارة العطائية والحكم
يجرد فحينًا تختلف، البالغة يف وطريقته األحيان، بعض يف ويسجع املفرد، بصيغة املريد
العمل، عىل االعتماد عالمة «من يقول: كأن واألخيلة، الصور من ا تامٍّ تجريًدا املعاني

الزلل».2 وجود عند الرجاء نقصان
األحوال».3 واردات لتنوع األعمال، أجناس «تنوعت يقول: وكأن

أرض يف وجودك «ادفن يقول: كأن طريفة، توشية بالخيال معانيه يويش وحينًا
نتاجه». يتم ال يدفن لم مما نبت فما الخمول،

الذي واملكان يسري الرحا4 كحمار فتكون كون إىل كون من ترحل «ال يقول: وكأن
املكون».5 إىل األكوان من ارحل ولكن منه، ارتحل الذي املكان هو إليه ارتحل

القافية، به تربط فيما إال تختلف ال واحدة صورة يف فيديره املعنى عند يقف وتارة
يشء». كل أظهر الذي وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف يقول: كأن

يشء». بكل ظهر الذي وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف
يشء». كل يف ظهر الذي وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف

يشء». كل وجود قبل الظاهر وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف
يشء». كل من أظهر وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف

يشء». معه ليس الذي الواحد وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف
يشء». كل من إليك أقرب وهو يشء، يحجبه أن يتصور «كيف
يشء».6 وجود كان ما ولواله يشء، يحجبه أن يتصور «كيف

عىل خطابه يقرص أن يريد كأنما مقصوًدا إغرابًا املعاني إيراد يف يغرب وتارة
الفقرة: بهذه منها نكتفي ا، جدٍّ كثرية شواهد ولذلك الخواص،

ص٣. 2

ص٥. 3

الطاحون. هي الرحا 4
ص٣٦. 5

ص٧. 6
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فأثبت ألهله الحق عرف به املستدل عليه، يستدل أو به يستدل من بني شتان
غاب فمتى وإال إليه، الوصول عدم من عليه واالستدالل أصله، وجود من األمر

إليه.7 توصل التي هي اآلثار تكون حتى بعد ومتى عليه، يستدل حتى

مرادين قسمني: إىل هللا أهل يقسم أنه نعرف أن بعد إال تفهم ال الفقرة هذه فإن
يستدلون واملريدون األصل، ألنه والناس: األشياء عىل باهلل يستدلون فاملرادون ومريدين:
الحقائق لباب إىل وصلوا أنهم ولو الحجاب. لوجود وذلك هللا، عىل والناس باألشياء
توصل التي هي اآلثار تكون حتى يبعد ولم عليه، يستدل حتى يغب لم هللا أن لعرفوا

إليه.8

عىلهللا نستدل كيف

أوقات يف نظمت األقوال من مجموعة فهي وثيق، رباط العطائية الحكم بني وليس
ببعض يفتن أن للكاتب يتفق وقد مقصود، ترتيب بال بعض إىل بعضها ضم ثم مختلفة

الفقرة: هذه وإليكم مرات، أو مرتني مختلفات صور يف فيكررها املعاني

وإرادتك الخفية، الشهوة من األسباب يف إياك هللا إقامة مع التجريد إرادتك
العلية.9 الهمة عن انحطاط التجريد يف إياك هللا إقامة مع األسباب

ثانية: فقرة يف بقوله عنه عرب الذي عينه هو املعنى هذا فإن

فيه.10 هللا أظهره ما غري الوقت يف يحدث أن أراد من شيئًا الجهل من ترك ما

ثالثة: فقرة يف بقوله عنه عرب الذي نفسه وهو

ص٢٧. 7

أفناك فإذا مريد، فأنت أنت دمت «ما أرسالن: الشيخ قول واملراد املريد بني الفرق يف التعابري دقائق من 8

ومن نفسه، إىل يهتد لم الحق إىل اهتدى «من العارفني: بعض قول املعنى هذا ويرشح مراد»، فأنت عنك
هللا. عن حجب نفسه رأى ومن نفسه عن عاب الحق رأى من أن يعني هللا» إىل يهتد لم نفسه إىل اهتدى

الرندي. رشح ١ جزء ٤ صفحة 9

.٢٠ صفحة 10
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الستعملك أرادك فلو سواها، فيما ليستعملك حالة من يخرجك أن منه تطلب ال
إخراج.11 غري من

رابعة: كلمة يف بقوله املراد أيًضا وهو

لنفسك.12 به تقم ال عنك غريك به قام فما التدبري، من نفسك أرح

فال هللا أقامه حيث املريد يقف أن هو واحد: غرض إىل تنتهي كلها الفقرات فهذه
املزيد. يف يطمع وال النقص من يضجر

واألسباب التجريد

إىل يدعو فهو هللا، عطاء ابن آراء من جانب عن يكشف األربع الحكم هذه ومحصول
حدث هللا. بإرادة كلها األعمال دامت ما عمل، من أفضل عمًال يرى وال الواقع، احرتام

قال: نفسه عن

يف قائًال التجريد، عىل العزم نفيس ويف عنه) هللا (ريض الشيخ عىل دخلت
بالعلوم االشتغال مع بعيد الحالة هذه عىل تعاىل هللا إىل الوصول إن نفيس:
إنسان صحبني أسأله: أن غري من يل فقال للناس، املخالطة ووجود الظاهرة
إيلَّ فجاء شيئًا الطريق هذه من فذاق فيها ومتصدر الظاهرة بالعلوم مشتغل
ذا، الشأن ما له: فقلت لصحبتك، وأتجرد فيه أنا عما أخرج سيدي، يا فقال:
ثم واصل. إليك فهو أيدينا عىل لك هللا قسم وما فيه، أنت فيما امكث ولكن
حتى يشء من يخرجون ال الصديقني شأن وهكذا — إيلَّ ونظر — الشيخ قال
وقد عنده من فخرجت إخراجهم. يتوىل الذي هو وتعاىل سبحانه الحق يكون

تعاىل.13 هللا إىل بالتسلم الراحة ووجدت قلبي، من الخواطر تلك هللا غسل

.٢١ صفحة 11

.٦ صفحة 12

الرندي. رشح من ٦ صفحة 13
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مواطن يف يدعو الذي الغزايل نظرة من وأصح أدق الدنيوية األعمال إىل النظرة وهذه
من بالجاه يتصل ما ويقبح املطلق، بالتجريد وينصح الظاهرة، العلوم ترك إىل كثرية

الناس. أعمال
يف املريد أدب ينايف ال مما وباملجتمع وباملعاش بالعمران االهتمام يكون ذلك وعىل
ال وأن هللا، أقامه حيث يقف أنه املريد يعرف أن لذلك يشرتط وإنما هللا، عطاء ابن نظر

املعاش. بأعمال التشبث من له غرض

الصديق حقوق

أقامك التي حالك عن ترىض أن فلك النفس، عن الرضا غري الحال عن الرضا ولكن
وشهوة،14 وغفلة معصية كل أصل عنها فالرضا نفسك أما الحياة، مرافق يف عليها هللا
تصحب «وألن أنفسهم عن يرضون ال الذين من يكون أن يجب تصحبه الذي ورفيقك
لعالم علم فأي نفسه، عن يرىض عامًلا تصحب أن من لك خري نفسه عن يرىض ال جاهًال

نفسه».15 عن يرىض ال لجاهل جهل وأي نفسه، عن يرىض
ينهضك ال من تصحب «ال ولكن الصحبة، عن الكالم من يكثر هللا عطاء وابن
منافع وفيها القوم، أصول من كبري أصل والصحبة مقاله»،16 هللا عىل يدلك وال حاله،
قسم يف ذكرناها آداب وللصحبة 17 وحديثًا قديًما شأنهم عليها استمر ولذلك وفوائد؛
الِربُّ عنده يزيدك ال من الحق الصديق يرون بأنهم التذكري من بأس ال ولكن األخالق،
اآلخرة أبناء ومع باألدب، الدنيا أبناء مع كن قيل: ولذلك الجهل؛ عنده يَنُْقُصك وال
ذكرك، ويكثر يحبك فالنًا إن الصالحني: لبعض وقيل شئت. كيف العارفني ومع بالعلم،
مرة، ألف الشيطان ألقى أن عيلَّ يهون ولكن قدره، وأعرف وأُِجلُُّه إيلَّ، لحبيٌب إنه فقال:
قال يل. ويتزين له أَتََزيََّن أن أخىش قال: ذلك؟ وكيف له: قيل واحدة، مرة ألقاه وال
ال معاٍن أربعة استواء عىل إال يصطحبون ال الصوفية من الطائفة هذه وكانت املكي:

.١ جزء ٣١ صفحة انظر 14
.٣٢ صفحة 15

.٣٧ صفحة 16

.٣٧ صفحة جز١ الرندي 17
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صاحبه أكل إن بعض عىل بعض من اعرتاض فيها يكون وال بعض، عىل بعضها يرتجح
نام وإن أفطر، صاحبه: له يقل لم كله الدهر صام وإن صم، له: يقل لم كله الدهر
قم صاحبه: له يقل لم كله الليل صىل وإن ، َفَصلِّ قم صاحبه: له يقل لم كله الليل
إفطاره ألجل نقصان وال وقيامه، صيامه ألجل مزيد فال عنده أحواله وتستوي بَْعَضه،

نومه.17
جهرك أو رسك يف الصديق تلوم ال فأنت النفس، هوى من الفرار هو األدب هذا ورس

النفوس. بكدورة يؤذن خطر وهذا منه، أفضل أنك تعتقد وأنت إال
فالرب الصداقة انعقدت إذا أما البداية، يف ذلك ولكن الصديق، تخري يوجبون فالقوم
تخلف وإن منه أفضل نفسك ترى ال وأن صديقك، عيوب عن عينُك تعمى أن الرب كل
يف إال الحياة ترى وال عيوبك، بغري تشغل فال بقلبك: هللا مع تكون أن واألساس عنك.

ورضاه. شهوده

والخمول الشهرة

بالعلوم املريد اشتغال يف بأًسا يرى وال األسباب قطع إىل يدعو ال هللا عطاء ابن إن قلنا:
يكره أنه ذلك لتقييد فلنذكر املعاش، نعيم من الناس إليه يسعى فيما والسعي الظاهرة
األخيلة يف الذخائر من هي كلمة هذا يف وله الصيت، وبعد الشهرة إىل يسعى أن للمريد

قال: األدبية،

نتاجه. يتم ال يدفن مما نبت فما الخمول، أرض يف وجودك ادفن

الكاتب كأن قوية، حيوية وفيها قرأت، فيما مثيًال لها أشهد لم رائعة كلمة وهي
فيخلد باملعنى تقذف ثم النفس، قوى فيها تتجمع التي اللحظات من لحظة يف ألقاها

الزمان. وجه عىل لقوته
جرت كلمات ذلك يف ولهم الخمول، وحب الشهرة بغض عىل مجمعون والصوفية
بأرواحهم كنست ألقوام إال تصلح ال هذه «طريقتنا بعضهم: كقول األمثال، مجرى
رجًال أعرف «ما آخر: وقول الشهرة»، أحب من هللا صدق «ما أدهم: ابن وقول املزابل»،
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قلبك سما أرًضا نفسك دفنت «كلما آخر: وقول وافتضح»، دينه ذهب إال يعرف أن أحب
سماءً».18 سماءً

الُفَضيل: قول املعنى هذا يف قرأت ما أغرب ومن

عليك؟ أنعم ألم عبده: عىل به يمن ما بعض يف يقول وجل عز هللا أن بلغني
ذكرك!19 أخمل ألم أسرتك؟ ألم

ال قاسية محنة فالشهرة الكلمات، هذه صدق يعرفون بالشهرة هللا ابتالهم والذين
والتزين بالتجمل بالؤه وطال والقال، القيل مدافعة يف عمره ذهب إال الرجل بها يبتىل
وصغائر تفاهات يف قرصه عىل عمره ينفق املشهور الرجل ولكن قصري، والعمر للناس.
محنة فالشهرة يسلم، أن وهيهات األقاويل، أقذار من سليًما باسمه االحتفاظ يوجبها
وألقى الخراب، إىل ذلك لجرك املساكني إىل باإلحسان اشتهرت فلو املحض، الخري يف حتى
فيهم، يقال ما يتسمعوا أن لهم يلذ املشهورين وبعض الرياء. تراب من أكداًسا عملك عىل
الناس، أدب من اليأس إىل ينتهون ثم الوليد، لها يشيب وأراجيف بأكاذيب فيصطدمون

األخالق. أصول من تصادف ما كل تمحق عاتية نار إىل ينقلبون ذاك وإذ
فإن مغرب وال مرشق يف اسمي يطر ولم الدنيا هذه يف التجاريب قليل أني ومع
أنفس عيل عطلت املجتمعات بعض يف اسمي يردد بأن قضت التي الضئيلة الشهرة
أسريًا وصريتني البغض، أقبح أبغضها بألوان أدبي ولونت صفائي، وكدرت أوقاتي،
وأتخلص أتحلل أن وحاولت السخيف. املجتمع تقاليد السخيفة، التقاليد من لصنوف

األيام. أثره تمحو ال املتقد كامليسم الشهرة ألن أفلح؛ فلم
خلقتها واجبات هؤالء فعىل رثائي، لهم طال إال الرجال من املشهورين يف فكرت وما
وأن محزون، كل يواسوا وأن ملهوف، كل يغيثوا أن عليهم الحق، يفرضها ولم الشهرة،
تتكلم أن ألسنتهم وعىل مأتم، كل إىل تميش أن أقدامهم وعىل حني. كل يف ويزاروا يزوروا
كاآلالت يصبحوا أن النتيجة وتكون ميدان، كل يف تظهر أن آرائهم وعىل مجمع، كل يف

تريد. ال ما تصنع

عجيبة. ابن ورشح الرندي رشح من مقتبسة الكلمات هذه 18

.٤٥ صفحة ١ جزء الرندي رشح 19
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العملية، اآلداب من الشهرة بغض يف هللا عطاء ابن أدب أن لنبني األمثال رضبنا وإنما
النافعني. من يكون أن يهمه الذي الرجل أدب هو وإنما العاطل، الرجل أدب ليس فهو
يرصف الخمول ألن الخاملون؛ إال به ينهض ال عبء الدنيا عمارة بأن أجزم وأكاد

األعمال. بجالئل للنهوض فتفرغ كثرية شواغل النفس عن
ال ما ويكلفوهم يحملوا، أن يستطيعون ال ما املشهورين يحملوا أن تعودوا والناس
إىل الدنيا وتحول املنطق، ويأباها العقل، يأباها وضغائن أحقاد بذلك فتثور يطيقون،

يحتسبون. ال أو يحتسبون حيث من الشهرة، أهل يصاله جحيم
الغالية: النصيحة هذه يف ثانية مرة انظر ثم القارئ، أيها الشهرة أهل باليا يف تأمل

نتاجه.20 يتم ال يدفن لم مما نبت فما الخمول، أرض يف وجودك ادفن

الحلول مذهب

فال يشء، كل يف يشء كل هللا يكون أن وهو الحلول، بمذهب تذكر كلمات هللا عطاء والبن
قوله: ذلك من اإللهية. الذات من جزء وهي إال نسمة، وال نبتة، وال قطرة، وال ذرة، تكون

ولو يشء كل يف هللا عن لغيبتهم يشء، كل من والزهاد العباد يستوحش إنما
يشء.21 من يستوحشوا لم يشء، كل يف شهدوه

وقوله:

منه.21 برز ما فأشهدك عنه، تصرب ال أنك منك علم

هو العالم بأن إفصاًحا تفصح ألنها بالحلول؛ قوله يف رصيحة الثانية الكلمة وهذه
موجود. كل يف يراه أن املؤمن عىل وأن هللا، من البارز الجزء

رضب وقد الخمول، نعمة إىل للوصول واملال الجاه من التخلص عن كثري كالم عجيبة ابن رشح يف 20

وطاف دنياه عن خرج القوم طريق يف الدخول أراد فلما أمري وابن وزيًرا وكان — بالششرتي املثل
مما الشهرة فليست النية، صدق عليه املعول أن نراه والذي ،(٢٨ (صفحة املجاذيب طواف باألسواق

للرياء. املرء يعرض قد النفس إهانة عىل والعزم األحوال، جميع يف القلوب به تفسد
.٨٩ صفحة 21
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اإلنسان أن عىل قائم فأدبه األحوال: جميع يف الرأي هذا يرى ال هللا عطاء ابن ولكن
وأن والجالل، بالعزة املتفرد ربه إىل يتقرب وأن يتأدب، أن عليه وأن هللا عن منفصل
بالنظر الدار هذه يف أمره وقد دارين، هناك بأن يوقن وأن حبه، يف بالفناء رضاه يطلب
حلم إىل بحاجته املريد ويذكر ذاته،22 كمال عن الدار تلك يف له وسيكشف مكوناته، إىل

فيقول: األحوال جميع يف هللا

عصيته.23 إذا حلمه إىل منك أحوج أطعته، إذا حلمه إىل أنت

فيقول: املطلق الفضل صاحب هللا ويجعل

أبًدا، إليه تصل لم دعاويك، ومحو مساويك، فناء بعد إال إليه تصل ال أنك لو
فوصلك بنعته، ونعتك بوصفه، وصفك غطى إليه يوصلك أن أراد إذا ولكن

إليه.24 منك بما ال إليك، منه بما إليه

فجأة يثب ولكنه بالحلول، تؤذن كثرية تعابري هللا عطاء ابن كالم يف أن والحق
يقول: كأن األكوان، سائر عن املنفصلة بالوحدانية هلل فيشهد

ذاته. بأحدية وممحوة بإثباته، ثابتة األكوان

الشبهة أن يظن كأنه الحلول، تهمة يدفع أنه عىل تدل نفسها الكلمة هذه أن عىل
يف تقوى شبهة وهي باملخلوق، الخالق وامتزاج باملوجود، املوجد اتصال شبهة قائمة،
الجمال من تشهد وحني النفس، تصفو حني تقوى األحوال، بعض يف األنفس، بعض
يف البحر أن يصدق الذي ذا فمن وإال الفانية، املوجودات إىل إضافته يعرس ما والجالل
املربوط الوجود هذا أن يصدق الذي ذا ومن األلوهية؟ معاني من خال الليل ظلمات

الربانية؟ النفحات من تماسكه يف خال الكهرباء برباط

ص٩٩. 22

ص٩٨. 23

ص١٠٣. 24
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القبضوالبسط

وصغائر املوجودات أصاغر يف نفكر حني إال العقل أمام ينهدم ال الحلول مذهب إن
وتقويم األشياء، حقائق تقدير يف مخطئون أننا يوًما يثبت فقد يدري؟ من ولكن الناس،
العمل عن الوجود تماسك يف نفًعا يقل ال الحقري العمل أن يوًما يثبت قد الناس، طباع
األطباء يتمن ألم الحيات؟ بعض سم يف النقص يشكو العالم أن يثبت أم الجليل،
أذنك إىل تصل ألم الرسطان؟ شفاء يف سمها لينفع «الكوبرا»؛ من اإلكثار أمكن لو
إىل حال من وتنقلك الغافية، لهمتك بعثًا قذارتها عىل فتكون حقود عدو من كلمة

حال؟
الرشف ألصول مستبدة قواعد خلقنا ألننا إال؛ الحلول مذهب ننكر ال نحن
الكشف، كل املسألة هذه لكشفنا التبذل من بقليل ألنفسنا سمحنا ولو واالنحطاط،
يف بقي إذا خطره فانظروا ذلك ومع الحسية، للقذارة مثًال الرباز أليس نتهيب؟ لنا وما

الجراثيم؟ ماليني وفيه األمعاء
من أقمناه وما النفع، مجهولة ولكنها القبح، معروفة كثرية أشياء الوجود يف إن
يف ليس أن لعرفنا عقلنا ولو الجهل، من أحيانًا فيه نقع ما رس هو الذوق قواعد
وما الوجود، هيكل حفظ يف وتتعاون تتساند قوى هي وإنما ومفضول، فاضل الكائنات
كشف لو اللب يبهر ما الخفية القوى من فيه يكون قد الفضالت من شأنه تستصغر

الحجاب.25 عنه

الرياء دقائق

أن يرسه ال وهو النفس، أحوال من وهما والبسط، القبض يف ممتع كالم هللا عطاء والبن
ويقول: الحرمان، آثار من القبض يكون وأن النعمة، آثار من البسط يكون

بأن يحكم وهو التدبري)، (إسقاط كتابه من ص٩٧ يف ورد والحقيقة الرشيعة يف كالم هللا عطاء البن 25

ومعنى عليه بالوبال حاله وعاد الزندقة بحر يف به قذف فقد معه لغريه ملك ال وأن هلل امللك أن رأى من
ملك يملك واإلنسان الرب، ملك يملك هللا كان وإن يملك، واإلنسان يملك فاهلل هللا. غري اإلنسان أن ذلك

العبد.
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بذلك فاستدل املنع، قبضك منعت وإذا العطاء، بسطك أعطيت إذا كنت متى
عبوديتك.26 يف صدقك وعدم طفوليتك، ثبوت عىل

ويقول: البسط، من للنفس أنفع يكون قد القبض أن يرى وهو

تدرون ال البسط، نهار إرشاف يف تستفده لم ما القبض، ليل يف أفادك ربما
نفًعا.27 إليكم أقرب أيهم

القبض وألن النفس؛ حظوظ انعدام القبضمن يف ملا البسط القبضعىل أثروا وإنما
أنفع حال كل يف ليس والنهار البسط، يفتحها ال التأمل من آفاًقا النفس أمام يفتح قد

الليل. من

العطائية االستغاثات

قوله: ذلك من النفوس، برسائر برصه عىل تدل كثرية كلمات هللا عطاء والبن

ومداواة خفي، باطن الطاعات يف وحظها جيل، ظاهر املعصية يف النفس حظ
عالجه.28 صعب يخفى ما

ثانية: كلمة يف قوله يفرسه ا، جدٍّ دقيق كالم وهذا

… إليك الخلق ينظر ال حيث من عليك، الرياء دخل ربما

نشري أن يكفي وإنما جمعاء، عليها ندل فال كالمه يف كثرية نظائر الدقائق ولهذه
بيان. أرشف يف أفكاره وعرض التعمق، كل تفكريه يف تعمق الرجل أن إىل

ألنها الفنية؛ الوحدة من خالية هللا عطاء ابن حكم أن وهو قبل، من قلناه ما ونكرر
ترتيب. غري بعضمن إىل بعضها أضيف ثم وقت، إىل وقت من عرضت خطرات األصل يف

ص١٠٦. 26

ص١٠٧. 27

ص٤. ج٢ 28
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باهلل صلتنا

االستغاثات، من كتابه به ختم ما هو الرصف، األدب من بحث إىل سلف ما بعد ننتقل
آثار تكون أن رأينا ولكنا واألوراد، األدعية عن كتبناه ما إىل البحث هذا نقل يمكن وكان
تعددت وإن واحدة وشيجة إىل أصوله تمت الكتاب وهذا واحد، مكان يف هللا عطاء ابن

الفروع.29
يف الشاذيل الحسن أبي خطوات استغاثاته يف يتأثر هللا عطاء ابن أن فنذكر ونبادر
رجل أمام فأنت ويستنبط، وينقد ويرشح ويعللها املعاني يحلل أنه أي: الرب» «حزب
طريقة عىل املعاني، زخرف يف شائًقا افتنانًا يفتن وإنما اللفظ، بزخرف يكتفي ال بليغ
اللفظية، الزخارف تفوق مفاتن منها فيجعلون العقلية، األودية يف يلقونك الذين الفحول

افتعال. وال فيه تكلف ال سمح بأسلوب يجري كله وذلك
فيقول: استغاثاته يبدأ كيف ولننظر

فقري.30 يف فقريًا أكون ال فكيف غناي، يف الفقري أنا إلهي
جهيل.31 يف جهوًال أكون ال فكيف علمي، يف الجاهل أنا إلهي

فقال: ثالثة عبارة يف هللا عطاء ابن كرره اللطيف املعنى وهذا

منهما أفتمنعني ضعفي، وجود قبل بي والرأفة باللطف نفسك وصفت «إلهي
ضعفي».32 وجود بعد

يكاد واملؤلف اإلرشاق، كل منها يرشق املعنى ولكن تعمل، فيها الثالثة والفقرة
التصوف دقائق كل فيه املعنى وهذا الخشوع، ورقة التقوى روعة قلبك إىل فينقل يعديك
يكون فكيف هللا، رعاية إىل لحظة كل يف مفتقر وغناه وعلمه قوته يف فاملرء والروحانية،
لنفسه يملك وال واحدة، لحظة السرت لنفسه يملك ال املرء إن ضعيف؟ جاهل معدم وهو

الكتاب. هذا من الثاني القسم آخر مكان هللا عطاء البن 29

ص٨٩. ج٢ الرندي 30
ص٨٩. ج٢ الزندي رشح 31

ص٩٠. 32
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من مستورات الغيب ففي واحدة، لحظة الغنى لنفسه يملك وال واحدة، لحظة السالمة
وأنت وتختال، فتزهو الدنيا لك تبسم وقد املغيث، الحفيظ غري منها يقيك ال الرصوف
ال جسمك، يف يختلج عرًقا أو منك، تصدر إشارة أو فيك، من تخرج كلمة أن تعرف ال

الشقاء. جحيم إىل النعيم نرضة من ينقلك قد هؤالء بعض أن تعرف
فقال: هللا من يكون وما منه يكون ما بني يوازن أن له وبدا

بكرمك.33 يليق ما ومنك بلؤمي، يليق ما مني إلهي،

فقال: هللا، بعدل إال تظهر ال ومساويه هللا، بفضل إال تظهر ال محاسنه جعل ثم

املساوي ظهرت وإن عيل، املنة ولك فبفضلك مني املحاسن ظهرت إن إلهي،
عيل.34 الحجة ولك فبعدلك

فقال: بالفقر التوسل وعلل

يصل أن محال هو بما إليك أتوسل وكيف إليك، بفقري إليك أتوسل أنا ها
بمقايل لك أترجم كيف أم عليك؟ تخفى ال وهي حايل إليك أشكو كيف أم إليك؟
ال كيف أم إليك؟ وفدت قد وهي آمايل تخيب كيف أم إليك؟ برز منك وهو

وإليك؟35 قامت وبك أحوايل تحسن

تقول: التي الصوفية الفكرة يرشح الكاتب ألن النفاسة؛ من غاية يف الفقرة وهذه
أن له يبدو ثم بالفقر، أوًال يتوسل فهو واألحوال، الذات نسيان يف هو املطلق الخري بأن
له يرتجم أو عليه، تخفى ال حاًال هللا إىل يشكو أن العبث من ويرى ذنب، بالفقر االعتداد
تحسن ال وكيف هللا، إىل وفدت وقد اآلمال تخيب كيف ويعجب إليه، برز منه هو بمقال

الغيوب. عالم مناجاة يف التلطف من وذاك وهذا توجهت. وإليه قامت وبه األحوال
فيقول: الرجاء باب قلبه أمام ويفتح

ص٩١. 33

ص٩٢. 34

ص٩٣. 35
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أطمعتني أوصايف آيستني وكلما كرمك، أنطقني لؤمي أخرسني كلما إلهي،
منتك.36

هي الفكرة وهذه هللا، كرم يف الطمع من املؤمن تمنع ال الذنوب أن هذا ومعنى
فيقول: عينيه أمام محاسنه وتفني التصوف. أساس

كانت ومن مساوي، مساويه تكون ال فكيف مساوي، محاسنه كانت من
دعاوى.37 دعاويه تكون ال فكيف دعاوي، حقائقه

الصوفية. ينكره غرور األعمال بصالح واالعتداد هباء، كلها أعمالنا أن ذلك ومعنى
فيقول: هللا وجود عىل الشاهد هي الكائنات تكون أن وينكر

من لغريك أيكون إليك؟ مفتقر وجوده يف هو بما عليك، يستدل كيف إلهي،
إىل نحتاج حتى غبت متى لك؟ املظهر هو يكون حتى لك ليس ما الظهور

إليك.36 توصل التي هي اآلثار تكون حتى بعدت ومتى عليك؟ يدل دليل

عىل باملوجودات يستدل فالسالك السالكني، نظر ال املجذوبني نظر ينظر بهذا وهو
املعنى هذا عن عرب وقد يشء، كل أصل ألنه املوجودات؛ عىل باهلل يستدل واملجذوب هللا،

األساسية. آرائه من فهو مختلفة، مرات
ويقول: هللا، عىل شواهد اآلثار تكون أن ينكر ال هذا مع وهو

وهداية األنوار، بكسوة إليها فأرجعني اآلثار، إىل بالرجوع أمرت إلهي،
عن الرس مصون منها إليك دخلت كما منها إليك أرجع حتى االستبصار،

قدير.38 يشء كل عىل إنك عليها. االعتماد عن الهمة ومرفوع إليها، النظر

سواه. عما والتعامي باهلل، التعلق يف غاية وهذه
فيقول: هللا إىل الوصول عىل يتلهف وهو

ص٩٤. 36

ص٩٥. 37

ص٩٥. 38
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إليك، بنورك فاهدني عليك، أستدل وبك إليك، الوصول أطلب منك إلهي،
يديك.39 بني العبودية بصدق وأقمني

والرجاء الخوف بني

فيقول: هللا محاورة يف التفلسف يف ويمعن

أنت مني، علة له تكون فكيف منك، علة له تكون أن عن رضاك تقدس إلهي،
عني.40 غنيٍّا تكون ال فكيف منك، النفع إليك يصل أن عن بذاتك الغني

علة له تكون أن عن منزًها هللا رضا يرى فاملؤلف الدقة، من غاية يف النقطة وهذه
أن عن بذاته غنيٍّا عظمته عىل هللا ويرى الناس، من علة له تكون فكيف نفسه، هللا من

حقراء. وهم الناس نفع عن غنيٍّا يكون ال فكيف نفسه ينفع
عليه تعود ال طاعتنا وأن برض، هللا عىل تعود ال معصيتنا أن الكالم هذا ومعنى

أساه. عىل دليًال ليس علينا وغضبه له متعة ليس عنا فرضاه بنفع،
نعيص حني أنغضبه العظيم؟ العيل بذلك ومعاصينا طاعتنا يف صلتنا هي فما
أيكون أرضيناه وإذا إليه؟ أسأنا أننا ذلك معنى أيكون أغضبناه وإذا نطيع؟ حني ونرسه

إليه؟ أحسنا أننا ذلك معنى
ذلك عن منزًها يكن لم ولو والبغض، الحب ملعاني الحسية اآلثار عن منزه هللا إن
محال. وهو واالكتئاب، بالرضا اإللهية الذات يف يؤثر أن الضعيف املخلوق مقدور يف لكان
إال يبق لم الذاتية، بصوالحنا موصولة ورضاه غضبه صور تكون أن إال يبق فلم
خلعنا نكون أن إال يبق لم هللا، يفهم ما ال نحن نفهم ملا صورة والرضا الغضب يكون أن
يألم وتمثلناه ونغضب، نحن نرىض كما ويغضب، يرىض فجعلناه إنسانية خلعة هللا عىل

الناس. يالبس ما كل عن منزه سبحانه وهو ونجذل، نألم كما ويجذل،

ص٩٦. 39

ص٩٧. 40
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عن ينزهه كان وإذا يرتضاه؟ فكيف الرضا عن هللا ينزه هللا عطاء ابن كان وإذا
يتقرب فكيف الحسنات إىل ينظر أن من أعال يراه كان وإذا يتسغفره؟ فكيف الغضب

الذنوب؟ من اقرتف ملا يتوجع فكيف السيئات تهمه أن من أمنع يراه كان وإذا إليه،
املشكالت. من الدهر أبد وستظل الصوفية، يحلها لم مشكلة هذه

النقص؟ أبشع ناقص فهم اإللهية للذات فهمنا أن نقرر أن من يمنع الذي ما ولكن
نحو عىل األشياء إىل تنظر اإللهية الذات تكون أن يبعد ال أنه نقرر أن من يمنع الذي ما
املخلوق؟ وضعف الخالق قوة بني الفارق حفظ مع نعقل، ما نحو عىل وتعقل ننظر، ما
هللا عزة يف يقدح هل القبح؟ من وينفر للحسن يطرب أن هللا عظمة يف يقدح وهل
للمحاسن نطرب أن املرضية شمائلنا من إن نيسء؟ حني ويغضب نحسن يرىضحني أن

والخصال؟ الشمائل من ألنفسنا ارتضينا عما هللا ننزه فكيف العيوب، من ونجزع
يكون أن أخىش بالتبعات، االكرتاث من فرار الصوفية ارتآه فيما يكون أن أخىش أنا
يقفون الذين أن وأرى االنحالل، باحة إىل خروج والغضب الرضا عن هللا تنزيههم يف
للنجاة يعملون وهم ويغضب، يرىض هللا يتمثلون فهم وأسلم، أصلح الرشع حدود عند

املخطئني. من أراهم وما برضاه، والظفر غضبه من
هذه إن لكم أقل ألم نحن؟ من نحن؟ من اإللهية؟ القوة نكيف حتى نحن من ولكن

املشكالت؟ من الدهر أبد ستظل املسألة
عىل يدل واملناجاة االستغاثة يف قاله وما القلق، من يسلم لم نفسه عطاء ابن إن
هذه ولعل والخوف الرجاء بني القلب موزع فهو هللا، يعامل كيف بالضبط يعرف ال أنه

يشء. منه يظهر ولم يشء، منه يخف لم الذي هللا به نلقى ما خري هي الحرية

والعصيان؟ الطاعة نملك هل

ويقول: هللا، من بفضل إال ينفع ال العمل أن عىل جازًما إرصاًرا يرص هللا عطاء وابن

وإن يزايلني ال خويف أن كما عصيتك، وإن عنك، ينقطع ال رجائي إن إلهي،
أطعتك.41

ص٩٩. 41
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ينصح كان بما هنا يدعو فهو مختلفة، صور يف املؤلف كررها التي املعاني من وهذا
هناك. به

قال قبل ومن التصوف، أصول من أصل فهو املعنى: هذا يبتكر لم هللا عطاء وابن
معاذ: بن يحيى

يف أعتمد أجدني ألني األعمال؛ مع لك رجائي يغلب الذنوب مع لك رجائي يكاد
وأجدني معروف؟ باآلفة وأنا الرياء من أحررها وكيف اإلخالص، عىل األعمال

موصوف؟ بالجود وأنت تغفرها ال وكيف عفوك، عىل أعتمد الذنوب يف

العباس: أبي دعاء ومن

أخافك؟ أيهما ففي باملعصية، نادتني وطاعتك بالطاعة، نادتني معصيتك إلهي
وإن خوًفا، يل تدع فلم بفضلك قابلتني باملعصية قلت: إن أرجوك؟ أيهما ويف
أرى كيف شعري فليت رجاء، يل تدع فلم بعدلك قابلتني بالطاعة قلت:

عصيانك؟42 مع فضلك أجهل كيف أم إحسانك؟ مع إحساني

معناه. يف نفيس كالم وهذا
عند يخافون فالعوام والخواص، العوام بني يفرقون املوطن هذا يف والصوفية
الخوف بني فيجمعون الخواص أما الرجاء، موجبات عند ويرجون الخوف موجبات

األجوال. جميع يف والرجاء

والعصيان؟ الطاعة نملك هل

ضائعة، العزيمة ويرى الرش، وترك الخري فعل عىل املرء بقدرة هللا عطاء ابن يثق وال
ذلك: يف ويقول لألمر، امتثاًال يحاولها ولكنه

اآلمر.43 وأنت أعزم، ال وكيف القاهر؟ وأنت أعزم، كيف إلهي،

ج٢. ص١٠١ 42

ص١٠٢. ج٢ الرندي 43
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بقضاء، إال نطيع وال بقضاء، إال نعيص ال فنحن الباقية، املشكالت من أيًضا وهذه
الوجود، يقوم وتقوانا فجورنا ومن الرش، يف ومسخرون الخري يف مسخرون نحن
هللا؟ إىل نحس أن نطيع حني أفنستطيع هللا؟ يشاء ال ما نفعل أن نعيص حني أفنستطيع
فينا خلق وكيف بالء؟ وهو الرش أسباب لنا هيأ وكيف نكراء؟ وهي املعصية خلق وكيف

هواه؟ كل وهو املحض الخري من يصوغنا أن فاته وكيف يبغضه؟ وهو اإلثم ذوق
هذا ترصيف نملك بأننا نحكم أن الغرور ومن وهمية، فكرة اإلنسانية اإلرادة إن

اآلمر. وأنت نعزم ال وكيف هللا: عطاء ابن مع نقول أن إال يبق فلم الوجود،
إليه. األمر ولنفوض الخري، عىل فلنعزم الخري، عىل بالعزم أمرنا

الروحية، قوته عىل شاهًدا فكانت الشمس مسري سارت كلمات هللا عطاء والبن هذا،
قوله: ذلك من

عليك.44 يخفى ال حايل وهذا يديك، بني ظاهر ذيل هذا إلهي،

املتعبدين. من جماعة لقيت كلما الكلمة هذه أسمع كنت فقد
قوله: أيًضا ذلك ومن

تخيبني، فال أسأل وإياك تكلني، فال أتوكل وعليك فانرصني، أستنرص بك
فال أقف وببابك تبعدني، فال أنتسب ولجنابك تحرمني، فال أرغب فضلك ويف

تطردني.45

أوحت وما والتفاسري، الرشوح من العطائية الحكم به ظفرت ما ذلك إىل أضفنا ولو
والفلسفية. األدبية الوجهة من قيمتها كانت كيف لرأينا املعاني، مختلف من الناس إىل
مؤرخي ألن األدبي؛ التاريخ يف مجهولة ظلت أنها العطائية الحكم من يغض وال

نصيب. عنايتهم من لها يكن فلم الفرائد هذه أمثال عن غفلوا األدب
ولم الحواس، بأرسى شغلوا األدب رجال إن الكتاب: هذا من موطن غري يف قلنا وقد

القلوب. برجال يهتموا

ص٩٥. ج٢ 44

ص٩٦–٩٨. 45
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كلماته تقل فما املجهول، األديب ذلك بعظمة األدب رجال يذكِّر الفصل هذا ولعل
السالطني. مع األدب يف املقفع ابن كلمات عن هللا مع األدب يف
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األدبوالتصوف ابنعريبيف مكانة

عربي ابن حياة

أشد معقدة عربي ابن شخصية ألن الفصل؛ هذا إعداد يف عظيمة مشقة عانيت لقد
كتاب، من فصل يف املحيط العقل لهذا األساسية الخصائص بيان العسري ومن التعقيد،
يف نواحيه جميع من عربي ابن عىل الكالم يفرض ال البحث منهج أن ينا يعزِّ ولكن
األدب يف ظاهًرا أثًرا تركت التي البارزة الجوانب عرض يوجب وإنما واستقصاء، إفاضة

واألخالق.

الرحالت أفادته كيف

هللا عبد ولد من الحاتمي، هللا عبد بن أحمد بن محمد بن عيل بن محمد هو عربي وابن
بالحاتمي ويعرف الدين، بمحيي ويلقب بكر، أبا يكنى حاتم، بن عدي أخي حاتم بن
أبي القايض وبني بينه فرًقا املرشق، أهل عليه اصطلح كما والم ألف بدون عربي وبابن

العربي.1 بن بكر
مرسية من انتقل ثم ،٥٦٠ سنة رمضان أواخر يف األندلس بالد من مرسية يف ولد
بعدها يعد ولم ا حاجٍّ املرشق إىل انتقل ثم ٥٩٨ سنة إىل بها فأقام ،٥٦٨ سنة أشبيلية إىل
الروم، وبالد واملوصل بغداد ودخل مدة، بالحجاز وأقام مرص دخل وقد األندلس، إىل

.٦٣٨ سنة اآلخر ربيع من والعرشين الثامن ليلة بدمشق وتويف

ص٥٦٩. ج١ الطيب نفح 1
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الوجود. بوحدة القائلني أعظم من عربي ابن وكان

عربي ابن صبوات

اتصاًال البالد من به مر بما اتصل أنه مؤلفاته تضاعيف يف املبثوثة أخباره من ويظهر
امليادين يف واملصاولة النقد ومن واآلراء، الرجال إىل التعرف من سلسلة حياته فكانت قويٍّا

الصوال. العقل ذلك تكوين يف األثر أبلغ لذلك وكان والصوفية، الفقهية
عظيم فضل لها وكان اإلسالم، علماء عند املصطفاة التقاليد من الرحالت كانت وقد
كتبه ففي الرحالت، نظام من استفادوا من أظهر من عربي ابن وكان العقول، صقل يف
له عرضت التي للمشكالت صدى أبحاثه ويف الرجال، من عرف من إىل كثرية إشارات
القرن أواخر يف األفواه ملء اسمه كان وكذلك املغرب، وعلماء املرشق علماء يحاور وهو
من الحقبة تلك يف الناس شغل وآراؤه أفكاره وكانت السابع، القرن وصدر السادس

القليل. باألثر ذلك وليس الزمان،

بنفسه فتنته

والذوق، الحس مرهف كان أنه يظهر ولكن صباه، يف عربي ابن أخبار من كثريًا نعرف ال
األنس يزيد املحسوس عالم يف والنعيم املحسوس، عالم يف خصب بماض نعم وأنه
وجوًدا لها يرون املحسوسات عالم يف «ليىل» عرفوا فالذين املعقول، عالم يف باملعاني
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صوًرا لها يتمثلون الحس عالم يف «الكأس» شهدوا والذين املعقوالت، عالم يف مرشًقا
الشوق رقدة من أثارة عربي ابن أشعار نرى ذلك أجل ومن الوجدان، عالم يف فتانة

الحنني. ولفحة
كانوا األخيار والصوفية الروحانية، يف التسامي من نوع جوهره يف التصوف إن
دنيا إىل فتساموا الحس دنيا أمامهم ضاقت ثم الحسية، الصورة عشاق من األصل يف

والجمال. الحب بمعاني حافلة دنيا وهي الروح،
الجمال عند يقف أن من وأعنف أقوى روحه يصبح أن بعد إال يتصوف ال الرجل إن
هو األرض، إىل ويرجع األرض، من ويتغذى األرض من ينبت جمال وهو املحسوس،
ثم واحتقروه، واستقلوه استصغروه أرواحهم نضجت فإذا األطفال، كبار به يفتن جمال

وصفاء. قوة من أرواحهم يف ما يوائم جمال عن يبحثون مضوا

شخصيته قوة

صبواته تنقل أن قبل الحس عالم يف صبوات له كانت عربي ابن أن عرفنا أين من ولكن
الروح؟ عالم إىل

أن األخالق باب يف الحب عن نتكلم حني فسنرى دليل، إىل يحتاج ال بذلك القول إن
انتقال هو ذاته والتصوف الحسية، بالصبوات الوجدانية معارفهم بدءوا جميًعا الصوفية

السماء. عالم إىل األرض عالم من انتقال حال، إىل حال من
األشواق، ترجمان رشح مقدمة يف نفسه عربي ابن سطره أيدينا، تحت الدليل أن عىل

النفس: تلك قصة القارئ وإىل
باألشواك؛ محفوفة سن وهي والثالثني، الثامنة يف وهو الحجاز عىل عربي ابن وفد
مشقة يقايس الوقت ذلك يف عربي ابن وكان الكهول، ودنيا الشباب دنيا بني صلة ألنها
الرجل لذلك وكان مكة، يف العلم أهل من برجل حبله فاتصل عهد، إىل عهد من االنتقال
الهوى شعاب يف به وسارت روحه، أقطار عليه فملكت الحديث، عذبة الظل، خفيفة بنية

والحنني. األىس من أشالء وهو إال يرجع فلم العذري
الرشيق: بقلمه الفتاة تلك يصف ولنرتكه

وتزين النظر، تقيد هيفاء، طفيلة عذراء، بنت عنه) (ريضهللا الشيخ لهذا كان
من والبهاء، الشمس بعني وتلقب بالنظام تسمى املناظر، وتحري املحارض،
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األمني البلد وتربية الحرمني، شيخة الزاهدات، السابحات العاملات، العابدات
وإن أتعبت، أسهبت إن الظرف، عراقية الطرف، ساحرة مني، بال األعظم
وإن ساعدة، بن ُقسُّ خرس نطقت إن أوضحت، أفصحت وإن أتعبت، أوجزت
بظهر وأغري خطاه، السموأل قرص وفت وإن زائدة، بن معن خنس كرمت
األغراض؛ السيئة األمراض، الرسيعة الضعيفة النفوس ولوال فامتطاه، الغرور
هو الذي خلقها ويف الحسن، من خلقها يف تعاىل هللا أودع ما رشح يف ألخذت
واسطة مختومة حقة األدباء، بني بستان العلماء، بني شمس املزن، روضة
سيدة الهمم، عالية الكرم، سابغة عرصها، كريمة دهرها، يتيمة منظومة، عقد
الصدر ومن السواد، العني من وبيتها جياد، مسكنها ناديها، رشيفة والديها،
أعراف فنمت أكمامه، ملجاورتها الروض وفتح تهامة، بها أرشقت الفؤاد،
ملك مسحة عليها عملها، علمها واللطائف، الرقائق من تحمله بما املعارف
صحبة من ذلك إىل انضاف ما مع ذاتها، كريم صحبتها يف فراعينا ملك، وهمة
النسيب بلسان القالئد، أحسن الكتاب هذا يف نظمنا من فقلدناها والوالد، العمة
ويثري النفس تجده ما بعض ذلك يف أبلغ ولم الالئق، الغزل وعبارات الرائق،
إذ مغناها، وطهارة معناها، ولطافة عهدها، وقديم ودها، كريم من األنس،
ما عىل ونبهت تواقة، نفس عن فأعربت البتول، والعذراء واملأمول، السؤل هي
اسم فكل الكريم، ملجلسها وإيثاًرا القديم، باألمر اهتماًما العالقة، من عندنا

أعني. فدارها أندبها دار وكل أكني، فعنها الجزء هذا يف أذكره

التي الفتاة بتلك تعلقه عن تفصح وهي الرصاحة، كل رصيحة العبارات وهذه
الهوى ذلك نبل يف عندنا شك وال والفؤاد، والبرص السمع نعيم وحديثها وجهها يف رأى
العفيف، الرجل حديث يتحدث عربي ابن ألن األغراض؛ وضيع من وبراءته وطهارته،
السماء، وهوى األرض هوى بني األوىل الدرجة هو العفاف ذلك ولكن صادق، عندنا وهو
بأن اإليمان طليعة هو الروحية، املتعة عىل واإلقبال الحسية املتعة عن العزوف بداية هو

الحواس. نعيم غري غاية للحب
أندبها دار وكل أكني، فعنها أذكره اسم «فكل يقول: الذي عربي ابن أن ذلك وآية

فيقول: يستطرد الذي نفسه هو أعني» فدارها

والتنزالت اإللهية الواردات إىل اإليماء عىل الجزء هذا يف نظمته فيما أزد ولم
لنا خري اآلخرة فإن املثىل، طريقتنا عىل جريًا العلوية؛ واملناسبات الروحانية
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وهللا خبري، مثل ينبئك وال أشري، إليه بما عنها) هللا (ريض لعلمها األوىل، من
األبية، بالنفوس يليق ال ما إىل خاطره سبق من الديوان هذا قارئ يعصم
وهللا غريه، رب ال من بعزة آمني. السماوية، باألمور املتعلقة العلية والهمم

السبيل. يهدي وهو الحق يقول

الغزايل وبني بينه املوازنة

املغرب يف األوىل فنشأته العالقات، من عرف ما وآخر أول العالقة تلك تكون أن يمكن وال
أرض من والتنقل الحسن.2 دنيا عىل رياضته يف َدْخٌل لها امللوك بأحد متصًال كان يوم
املتحفظ املحرتس الرجل وَهَوى فتنة، إىل فتنة من التنقل فرصة العيون يمنح أرض إىل
والتصوف الفقه يف ته همَّ إليه ترامت ما بطبيعة عربي ابن وكان األهواء، أخطر من هو
يغِن لم التحرُّز ولكن بليد، بقلب الحسن طالئع ويَلَقى ت، ويتزمَّ ر يتوقَّ أن يحب رجًال
السواد، العني من بيتها بأن حكم التي الفتاة تلك عرف حني عزيمته، فانحلت شيئًا،
األشواق، ترجمان قصائد يقرأ ملن العصمة هللا يسأل أن إىل واضطر الفؤاد، الصدر ومن
باألمور املتعلقة العلية، والهمم األبية، بالنفوس يليق ال ما إىل الخاطر سبق من العصمة

السماوية.
يف والسماء فاألرض البعد، كل السماء من بعيدة ليست األرض أن علََّمتْنَا والتجارب
األرضية، الصلة بقوة يجزم ا ممَّ الظواهر تكون وقد االقرتاب، أشد مقرتبتان األخالق عالم

السماء. بأقطار األوارص موصولة البواطن تكون حني عىل

الزيادات من عربي ابن مؤلفات إىل أضيف ما

الكالم؟ هذا نكتب ونحن الشوك عىل نميش ِلَم ولكن
النزوات مقهور رجًال كان عربي ابن إن رصاحة: بكل نقول التهيُّب؟ هذا ِلَم
عقلية، رحاب يف حولها يطوف فاندفع الحسية اللَّذَّات عن محبوًسا رجًال كان واألهواء،

أن قبل املغرب ملوك بعض عند املوقعني من كان أنه والجواهر اليواقيت مقدمة يف الشعراني ذكر 2

ص٧). (انظر يتصوف
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له واملجد املجد، ناصية امتالك يف العنان لنفسه أطلق أنَُّه ذلك وآية وُرواء، َرْونق لها
ميدان يف حظوظها ضاعت طامحة نفس لكل املفَزع وهو الشهوات، طعم يفوق معسول

الحواس.
مقهورة شهوة يشفي فهو الفحول: افرتاع املعاني يفرتع أبحاثه يف عربي ابن إن

الشفاء. منه عزَّ الصدر يف جًوى ويداوي يتنفس، أن عليها عزَّ
تعرف ال الجميلة فالراهبة الديارات: ساكنات حال يشبه حاله بأن أجزم وأكاد
وهنالك الورود. من ممنوع ظامئ قلب من تحمل بما شقاؤها يطول أن بعد إال الدير
يف املرموق النعيم إىل التطلع ومن الكهنوتية، العظمة من به تتلهى بما الشفاء تنتظر

السماء. عالم
صور يف تطالعه وكانت ه، توجَّ أينما عربي ابن تطارد الحسية الشهوات كانت
انغمر كان ألنه والتآويل: التفسري بأذيال بالتعلُّق املخرج يلتمس فكان بالتهاويل، موشاة
املعقول. أودية يف ينتظره ملا تفسريًا النوازع جميع تكون أن يحب وكان املجد، عالم يف
حسية بطرائق املعاني يتناول أنه عىل شاهد وحدها فهي الرؤيا، هذه وإليكم
ملن املقنَع ففيها الرؤيا هذه إليكم واألشكال، الصور إىل متشوقة بعني الدنيا ويواجه
الرؤيا هذه إليكم ، الحسِّ عالم من الخالص كل يخلص أن املتصوف مقدور يف أن يزعم
لتعرفوا الرؤيا هذه إليكم يريد، ال حيث من الشهوات تيار يف عربي ابن غمرت التي
بصورة القوية العوالم له تصور املقهورة غرائزه كانت وكيف اقتحام، رجل كان كيف

املؤنث. الخضوع
قال: نفسه عن حدث

نكحته إال نجم منها بقي فما كلها السماء نجوم نكحت أني ليلة رأيت
فنكحتها، الحروف أُعطيت النجوم نكاح أكملت ملَّا ثُمَّ روحانية، عظيمة بلذة
بها، بصري بالرؤيا عارف رجل عىل َعَرَضها َمن عىل هذه رؤياي وَعَرْضُت
وقال: استعظمها الرؤيا له ذكر فلما تذكرني، ال عليه: عرضتها للذي وقلت
من له يفتح الرؤيا هذه صاحب قعره، يُْدَرُك ال الذي العميق البحر هو هذا
أهل من أحد فيه يكون ال ما الكواكب وخواص األرسار وعلوم العلوية العلوم
فهو املدينة هذه يف الرؤيا هذه صاحب كان إن وقال: ساعة سكت ثم زمانه،

إليها. وصل الذي األندليس الشاب ذلك
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أََحَد َرأَيُْت إِنِّي أَبَِت ﴿يَا ألبيه: قال إذا يوسف رؤيا من البهلوانية الرؤيا هذه وأين
َساِجِديَن﴾. ِيل َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َكْوَكبًا َعَرشَ

كذب وما بسواء سواء الروحني، هذين بني كالفرق الخيالني هذين بني الفرق إن
الدين! محيي استطال وإنما يوسف،

واحرتاس تحفظ

تُرِضُع كانت امرأة أن نقل فقد الشئون، من كثري يف الرجلني أمام تتَِّسُع كانت والدعوى
هذا، مثل ابني اجعل اللهم فقالت: وَحَشٍم وَخَول حسنة شارة ذو رجل فمر لها صغريًا
وهي امرأة عليه ومرت مثله. تجعلني ال اللهم وقال: إليه، ونظر الثدي الرضيع فرتك
فرتك هذه. مثل ابني تجعل ال اللهم فقالت: ورسقت زنت فيها: يقولون والناس تَُرضب

مثلها. اجعلني اللهم وقال: إليها ونظر الثدي الصغري
وإنه متكربًا، جباًرا كان إنه الرجل: ذلك يف قال هللا رسول أن عربي ابن يحدثنا ثم

إليها. نسب مما بريئة كانت املرأة: يف قال
السنة. دون عمرها تَرَضع كانت بنت مع يل «واتفق فقال: التزيُّد إىل الغرور قادُه ثم
يجب ما يُنِزل، فلم امرأته جامع رجل يف تقولني ما — يل فأصغت — بنية يا لها: فقلت

بنفيس».3 شهدته هذا نطقها. من جدتها عىل فُغِيشَ الُغسل، عليه يجب فقال: عليه؟
فهي بنفسه، عربي ابن شهد ما بنفسه أحد يشهد ولم الطوال األجيال مرت وقد

الصحراء. من أعرض دعوى

ونثره شعره

كان مثله رجل من تُْقبَُل الشطحات فهذه عربي، ابن تعقب يف نرسف أن ينبغي ال أنه عىل
األحيان. بعض يف الغفلة إىل يقوده الزهو وكان والعقلية، الرشعية العلوم ناصية يملك

الطفلة أن فذكر ص٢٢ الثالث الجزء يف الحكاية هذه عربي ابن كرَّر وقد ص٨٤٢، ج١ الفتوحات 3

حامل وهي عطست أمه أن زعم شاب عن أخرى حكاية وحكى السنة، وفوق السنتني دون عمرها كان
هنالك. حرض من كل سمعه بصوت هللا» «يرحمك جوفها: يف وهو لها فقال هللا فحمدت به،
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يستطيع وكان جالل، لها كان واالجتهاد البحث يف شخصيته أن ننىس أن ينبغي ال
رشوط من رشط — الكعبة أعني — القبلة إىل التوجه أن عىل املسلمون «اتفق يقول: أن
قوله فإن رشط، إنه أقل: لم املسألة هذه يف سبقني اإلجماع أن فلوال الصالة، صحة

منسوخة».4 غري محكمة آية وهي بعده نزلت ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما تعاىل:
الفقهية دراساته نتعقب مضينا ولو الشخصية، قوة من فيها ما فيها النظرة وهذه
مسالك يتلمس الفقهية دراساته يف وهو واألمثال، األشباه من كثريًا النظرة لهذه لرأينا

القلوب. ألرباب مجاًال مبحث كل يف ويجعل التصوف،
اعتبار إىل ينتقل ثم الفقهاء، أقوال يلخص تجده الطهارة يف يتكلم وهو إليه انظر

فيقول: الباطن يف ذلك

وهي املعنى، معقولة غري طهارة طهارتان: طريقنا يف الطهارة أن «اعلم
يتطهر أن يمكن فكيف للعبد نفيس وصف والحدث الحدث، من الطهارة
عينه انتفت وإذا عينه، انتفت حقيقته من تطهر لو فإنه حقيقته، من اليشءُ
الحدث من الطهارة إن قلنا: فلهذا هللا؟ إال ثَمَّ وما بالعبادة؛ مكلًفا يكون فَمن
سمعك الحق يكون أن عندنا الحَدث من الطهارة فصورة املعنى. معقولة غري
ذاتك، حيث من أنت فتكون ونفاك، فأثبتك عباداتك جميع يف وكلك وبرصك

إلخ.5 وإدراكاتك» ترصفاتك حيث من هو وتكون

ويرى العوامِّ، حظ من الرشيعة يرى كان عربي ابن بأن الحكم يمكن هنا ومن
الفقه وكان الحقيقة، لرشح تمهيًدا للرشيعة دراساته وكانت ، الخواصِّ حظ من الحقيقة

القلوب. أحوال لدرس مقدمة عنده
إحياء لكتاب صًدى املكية الفتوحات فكتاب بالغزايل، َمْسبوق املسلك هذا يف وهو
درس ويدُرسها الفقهية األحكام يحرتم الغزايل أن الرجلني بني والفرق الدين، علوم
فيظهر عربي ابن أما وشوق، حرارة يف فيدرسها الصوفية املعاني إىل ينتقل ثم الفقيه،
عنفوانه مع يكاد وال التصوف، يف ويقتحم الفقه يف فيقتحم البابني، يف جارفة بشخصية

والكربياء؟ بالغطرسة الصدور تُْرشح وهل الصدر، يرشح أو العقل ينري

ص٥١٨. ج١ الفتوحات 4

فتوحات. ج١ ص٤٨٨ انظر 5
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الروحانية، األنوار من أشعة القلب إىل ترسل اإلحياء صفحات من صفحة كل إن
العقل. أمام مشكلة تثري فيه صفحة فكل الفتوحات كتاب أما

ألَّف ابن وأن وطاب، صفا أن بعد كتابه ألَّف الغزايل أن ذلك يف الرس كان وربما
خاتم عليه هللا صلوات محمد كان كما األولياء، خاتم يكون أن إىل يتسامى وهو كتابه

األنبياء.
كرام من معانيه يستمد كأنه بالنُّقول كتابه يمأل الغزايل أن الرس هذا ويوضح
من قليل يف إال سلف من بكالم يستأنس وال وحده، فيتكلم عربي ابن أما األسالف،

األحايني.
التي فالُعنُجهيَّة الصوفية، من بعده جاء فيمن عنيف أثر عربي ابن ملسلك كان وقد
معرفة إىل والتطاول عربي، ابن من إليه وصلت َعْدَوى بالتأكيد هي الشعراني يف نراها
عنًرصا نفسه يرى من يملكها وإنما مدٍَّع، لكل تتيرس ال خطرة جرأة السموات ملكوت

الوجود. بوحدة يؤمن حني الكلية الوحدة من

األشواق ترجمان

أغراضه بَدَّلت جائرة زيادات إليها أضيفت عربي ابن كتب أن عىل ننص أن وينبغي
قال: إذ الفتوحات، مخترص يف الشعراني به حدث ما ذلك عىل يدل التبديل، بعض

عليه ملا موافقتها يل يظهر لم منه كثرية مواضع يف االختصار حال توقفُت وقد
يف ما فتبعت سهوت وربما املخترص، هذا من فحذفتها والجماعة السنة أهل
املواضع أن أظن كذلك أزل لم ثم الزمخرشي، مع للبيضاوي وقع كما الكتاب
الرشيف العالم األخ علينا قدم حتى الدين محيي الشيخ عن ثابتة ُحِذَفْت التي
يف فذاكرته ٩٥٥ سنة املتوىف املدني، الطيب أبي السيد بن محمد الدين شمس
خط عليها التي النسخة عىل قابلها التي الفتوحات من نسخة إيلَّ فأخرج ذلك
وحذفته، فيه توقفت ا ممَّ شيئًا فيها أَر فلم بقونية نفسه الدين محيي الشيخ
عىل دسوا التي النسخة من ُكِتبَْت كلها اآلن مرص يف التي النسخ أن فعلمت
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كتاب يف ذلك له وقع كما والجماعة، السنة أهل عقائد يخالف ما فيها الشيخ
وغريه.6 الفصوص

ابن يكون أن ا جدٍّ يبعد فإنه التكلُّف، من شيئًا الشعراني كالم يف نلمح ونحن
عندها وقف التي الحدود عند تفكريه يف وقف التي الحدود عند تفكريه يف وقف عربي
بعض إليها أضاف بمن ابتُِليَْت كتبه تكون أن نستبعد ال كنَّا وإن والجماعة، السنة أهل

الزيادات.
يحمل؟ لم ما لوه فحمَّ عربي ابن كتب زادوا الذين هم َمن ولكن

من وقعت وإنما السنة، أهل من تقع لم فهي بالفعل وقعت الزيادات كانت إن
يحمل رجل إىل أعباءها فأضافوا بآرائهم الجهر عن عجزوا منهم طائفة من الصوفية،

الجبال!
شخصيات اختلفت وإن صوفية مراجع عربي ابن كتب تكون أن النتيجة وتكون

الكاتبني.

بالتصوف األدب مزج

يطلب وكان يكتب، فيما يتحفظ كان عربي ابن أن عىل النص من مندوحة ال أنه عىل
مدسوس. فهو الحدود مألوف يتجاوز يشء كتبه يف ُوجد فإن يشء، كل قبل السالمة

يقول:7 حيث الفتوحات يف جاء ما ظ التحفُّ هذا شواهد ومن

ينبغي ما يُرِسلوا أن يقدرون ال حيث األلم غاية يجدون اليوم أصحابنا إن
منعهم وإنما السالم،8 عليهم األنبياء أرسلت كما سبحانه عليه يُرَسل أن
من اِإلنصاف عدُم والرسل املنزلة الكتب أطلقت ما سبحانه عليه يطلقوا أن

بأن االقتناع كل مقتنع وهو والجواهر، اليواقيت كتاب مقدمة يف املسألة لهذه الشعراني عرض وقد 6

حسن عن الجمهور ليرصفوا يُقل لم بما وأنطقوه كثرية، زيادات مؤلفاته إىل أضافوا عربي ابن خصوم
به. الظن

.٣٥٥ صفحة ١ جزء الفتوحات 7

الوصف. هو هنا فاإلرسال أطلق، معناها العبارة هذه يف أرسل 8
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بمثل يأتي من تكفري من إليه يسارعون ملا األمر وأويل الفقهاء من السامعني
تعاىل: قوله معنى ويرتكون هللا، جنب يف السالم عليهم األنبياء به جاءت ما
ذكر عند وجل عز ربه له قال كما َحَسنٌَة﴾، أُْسَوٌة ِهللا َرُسوِل ِيف َلُكْم َكاَن ﴿لََّقْد
َفِبُهَداُهُم ۖ هللاُ َهَدى الَِّذيَن ِئَك ـٰ ﴿أُوَل عليهم: وسالمه هللا صلوات والرسل األنبياء
ونِْعَم دعواهم، يف الكاذبني املدَّعني أجل من الباب هذا الفقهاء فأغلق اْقتَِدْه﴾،
مثل عن والكالم العبارة ألن رضر؛ من هذا يف الصادقني عىل وما فعلوا، ما
لهم كفاية ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ورد وفيما الِزب، رضبة هو ما هو هذا
ومعية ونزول وتبشش وضحك وفرح تعجب من إليها ويسرتيحون فيوردونها
وربما َر ُكفِّ الويلُّ عنه بالعبارة انفرد لو مما ذلك أشبه وما وشوق ومحبة
من هذا مثل فأنكروا ورشبًا، ذوًقا ذلك علم عدموا الرسوم علماء وأكثُر ُقِتَل،

أنفسهم. عند من حسًدا العارفني

بني املوازنة إىل وانتهى التجليات أطوار رشح أن بعد عربي ابن قاله الكالم وهذا
يقول: من

واح��ُد أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ٌة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

هو: وقوله

ع��ي��نُ��ُه أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

أنا قال: من قال الحقيقة هذه ومن هللا، إال هللا يعرف وال هللا9 إال الوجود يف «فما
هللا».

«وحدة فكرة حول يدور عربي ابن فرأيت الفتوحات كتاب يف طويًال تأملت وقد
اإليماء. طريق عن إال عنها يفصح يكاد وال َلِبًقا دورانًا الوجود»

القول عنه لينفوا أولوه كيف وسنرى الكالم، هذا يف عربي ابن أنصار ارتاب كيف بعُد فيما سنبني 9

الوجود. بوحدة
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ومصطلحات ألفاظ

فنقول: األديب، عربي ابن عن الكالم يف ونأخذ مؤقتًا، هذا ندع
ال أنه هي عجيبة: بميزة نثره ويمتاز العظام، الكتاب طبقة من الرجل هذا يَُعدُّ
فالقوة عقلية: معركة كتبه من صفحة كل ففي باملعاني، يشغلك وإنما باأللفاظ، يشغلك

تهويل؟ قوة ال فكر قوة عنده البيانية
الفني. والنثر العلمي، النثر قسمني: إىل يينقسم ونثره

ألوف من ترك وما املمتنع، املطمع الكالم عىل َوانَْطبََع َمَرَن رجٌل الفني نثره يف وهو
يف التفريط غري عليه يؤخذ وال البيان، لناصية الناس أملك من كان أنه يشهد الصفحات
الحقيقة أغراضه سرت يحاول أنه ذلك أسباب من كان وربما ببعض، بعضها الجمل ربط
فإذا الناس، آراء من املألوف حدود يف دام ما له يَتَِّسُق فالكالم األحيان، من كثري يف

العقول. مسالك من الوعر اقتحام يحاول ألنه واعتسف؛ تلوَّى تفلسف
الخطيب، أو الواعظ موقف يقف التي املواطن يف إال الفني النثر يصطنع ال وهو
الرسول حرضة أو هللا حرضة يف ألقاها أنه يحدِّث التي خطبه ويف كتبه مقدمات ففي

وطباق. وجناس وتورية سجع من البديع فنون بأكثر كالمه يويشِّ نراه
يمثل الذي الشاهد هذا وإليكم الفني، النثر من هو األشواق ترجمان رشح يف ونثره

الروح: خفة من أحيانًا الرجل لهذا يتفق ما
من فخرجت أعرفه، كنت حال وهزني وقتي، فطاب بالبيت ليلة ذات أطوف «كنت
نفيس بها أُسمع فأنشدتها أبيات فحرضتني الرمل، عىل وطفت الناس أجل من البالط

فقلت: أحد، هناك كان لو يليني، ومن

م��ل��ك��وا ق��ل��ٍب أيَّ َدَرْوا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
س��ل��ك��وا ِش��ع��ٍب أيَّ َدَرى ل��و وف��ؤادي
ه��ل��ك��وا ت��راه��م أم َس��ِل��ُم��وا أت��راه��م
وارت��ب��ك��وا10 ال��ه��وى ف��ي ال��ه��وى أرب��اب ح��ار

.(٣ صفحة ٢ جزء الحقائق ديوان (انظر النابليس. خمسها النفيسة القطعة هذه 10
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بنات من بجارية فإذا فالتفتُّ ، الَخزِّ من ألني ِبيٍَد كتفي بني برضبة إالَّ أشعر فلم
أدقَّ وال معنًى، ألطف وال حاشيًة، أرق وال منطًقا، أعذب وال وجًها أحسن أَر لم الروم
ومعرفة؛ وجماًال وأدبًا ظرًفا زمانها أهل فاقت قد منها، محاورًة أظرف وال إشارًة،

فقلت: قلت؟ كيف سيدي، يا فقالت:

م��ل��ك��وا ق��ل��ٍب أيَّ دروا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت

معروف؟ مملوك كل أليس هذا!! مثل تقول زمانك، عارف وأنت منك، عجبًا فقالت:
صدق، لسان والطريق بعدمها، يْؤِذن الشعور وتمنِّي املعرفة، بعد إال امللك يصح وهل

فقلت: بعده؟ قلت فماذا سيدي، يا قل هذا؟ مثل يقول أن ملثلك يجوز فكيف

س��ل��ك��وا ِش��ع��ٍب أيَّ َدَرى ل��و وف��ؤادي

فكيف املعرفة،11 من له املانع هو والفؤاد غاف الشَّ الذي عب الشِّ سيدي، يا فقالت:
يجوز فكيف صدق، لسان والطريق املعرفة، بعد إال إليه الوصول يمكن ال ما مثلك يتمنى

فقلت: بعد؟ قلت فماذا سيدي، يا هذا؟ مثل يقول أن ملثلك

وارت��ب��ك��وا ال��ه��وى ف��ي ال��ه��وى أرب��اب ح��ار

شأنه والهوى بها، يحاُر فضلة للمشغوف يبقى كيف عجبًا، يا وقالت: فصاحت
الذاهبني يف بصاحبه ويذهب الخواطر، ويدهش العقول، ويذهب الحواسن يخدِّر التعميم
الئٍق! غري مثلك من والتجوز صدق، لشان والطريق فيحار، باٍق هنا وما الحرية فأين
وانرصفت. سلمْت ثم يل! فقلت: العني؟ قرة فقالت: اسمك؟ ما الخالة، بنت يا فقلت:

الشاعر: قال القلب. بها يغلف جلدة هو بالفتح غاف الشَّ 11

ال��ش��غ��اف وس��ط ال��ف��ؤاد س��واد ف��ي م��ن��ي ح��ب��ك أن ال��ل��ه ي��ع��ل��م
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يصفه ال ما املعارف، لطائف من عندها فرأيت وعارشتها ذلك بعد عرفتها إني ثم
واصف».12

افتعال. وال فيه تكلُّف ال مقبول، نثر وهو الفني، نثره من طراز ذلك

اللغوية ثروته

فله ثقيلة، تركة الشعر من ترك وقد الصويف، الشعر هو بذاته، قائم فن فهو شعره أما
ويعز شعرية، مقطوعات رشح عىل األغلب يف يقوم ذاته الفتوحات وكتاب ضخم. ديوان
مجموعة الضخم فديوانه القريض، صوغ يف وقته أضاع الرجل هذا بأن نرصح أن علينا
تسرتوح تكاد ال مزعج رجل هذا ديوانه يف وهو نظام، غري عىل وضعت األحجار من
الديوان أشعار يف تلمس تكاد وال يتوجه، أين تعرف ال ألنك فتنكره؛ تعود حتى به اإلنس

املجهول. العالم إىل الشوق من لفحة
األبيات: هذه أمثال يف روعة فأي وإال

ن��ع��ت��ق��ُده أو ن��ع��ل��م ك��ال��ذي أج��ده ك��ري��م��ا رب��ا ل��ي إن
أج��ده ح��ال ك��ل ف��ي ول��ذا ب��ه م��ن��ه وأن��ا ِم��نِّ��ي ه��و
م��ش��ه��ده ت��ع��ال��ى ق��د وج��ود م��ن ِن��ل��ت��ه ق��د ال��ذي ن��ال م��ن ك��ل
ي��ش��ه��ده وج��ودي ف��ي ش��خ��ص ه��و أدَّب��ن��ي ال��ذي أس��ت��اذي إن
ول��ده أو ك��ه��و م��ن��ه وأن��ا م��ع��ت��ب��ٌر وال��ٌد م��ن��ي ه��و
ي��ع��ب��ده13 ب��ل ذا ي��ك��ره أن��ه ع��ال��م ألن��ي ��ي��ه أس��مِّ ال

واألثر الوجود وحدة إىل اإلشارة حول الطواف هو فيه ما وكل ضعيف، شعر هذا
نفحات القصائد هذه ففي األشواق: ترجمان قصائد هو عربي البن الحق الشعري

الصوفية. شعراء من األقطاب يزاحم أن يستطيع الديوان بهذا وهو شعرية،
أذكت التي اإلنسانة تلك إىل فيه الفضل يرجع الديوان هذا يف نجاحه أن الظن وأكرب
ركاب يف ليسري علوية معان إىل الرشح عند وجهها مشبوبة يَّة ِحسِّ وقدات فهي جواه، نار

األذواق. أصحاب

ص٦. األشواق ترجمان رشح 12

ص٣٢٠. الديوان 13
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يقول: كيف وانظروا

ع��ل��الن��ي ب��ذك��ره��ا ع��ل��الن��ي األج��ف��ان م��ري��ض��ة م��ن م��رض��ي
ش��ج��ان��ي م��م��ا ال��ح��م��ام ه��ذا ش��ج��و ون��اح��ت ب��ال��ري��اض ال��ورق ه��ف��ت
ال��غ��وان��ي ب��ي��ن ال��خ��دور ب��ن��ات م��ن ت��ه��ادي ل��ع��وب ط��ف��ل��ٌة ب��أب��ي
ج��ن��ان��ي ب��أف��ق أش��رق��ت أف��ل��ت ف��ل��م��ا ش��م��ًس��ا ال��ع��ي��ان ف��ي ط��ل��ع��ت
وح��س��ان ك��واع��ب م��ن رأت ك��م دراس��ات ب��رام��ة ط��ل��وال ي��ا
أم��ان ف��ي أض��ل��ع��ي ب��ي��ن ي��رت��ع��ي رب��ي��ب غ��زال ب��ي ثُ��مَّ ب��أب��ي
ب��ع��ي��ان��ي داره��ا رس��م ألرى ب��ع��ن��ان��ي ع��رِّج��ا خ��ل��ي��ل��ّي ي��ا
ف��ل��ت��ب��ك��ي��ان ص��اح��ب��ي وب��ه��ا ح��ط��ا ال��دار ب��ل��غ��ت��م��ا م��ا ف��إذا
ده��ان��ي م��م��ا أب��ك ب��ل ن��ت��ب��اك��ي ق��ل��ي��ال ال��ط��ل��ول ع��ل��ى ب��ي وق��ف��ا
س��ن��ان ب��غ��ي��ر ق��ات��ل��ي ال��ه��وى س��ه��ام ب��غ��ي��ر راش��ق��ي ال��ه��وى
ت��س��ع��دان��ي ال��ب��ك��اء ع��ل��ى ت��س��ع��دان��ي ل��دي��ه��ا ب��ك��ي��ت إذا ع��رِّف��ان��ي
وع��ن��ان وزي��ن��ب وس��ل��ي��م��ى ول��ب��ن��ى ه��ن��ٍد ح��دي��ث ل��ي واذك��را
ال��غ��زالن م��رات��ع ع��ن خ��ب��ًرا وزروٍد ح��اج��ر م��ن زي��دا ث��م
غ��ي��الن وال��م��ب��ت��ل��ى وب��م��يٍّ ول��ي��ل��ي ق��ي��س ب��ش��ع��ر وان��دب��ان��ي
وب��ي��ان وم��ن��ب��ر ون��ظ��ام ن��ث��ر ذات ل��ط��ف��ل��ٍة ش��وق��ي ط��ال
أص��ب��ه��ان م��ن ال��ب��الد أج��ّل م��ن ُف��رٍس دار م��ن ال��م��ل��وك ب��ن��ات م��ن
ي��م��ان��ي س��ل��ي��ل ض��ده��ا وأن��ا إم��ام��ي ب��ن��ت ال��ع��راق ب��ن��ت ه��ي
ي��ج��ت��م��ع��ان ق��ط ض��دي��ن أن س��م��ع��ت��م أو س��ادت��ي ي��ا رأي��ت��م ه��ل
ب��ن��ان ب��غ��ي��ر ل��ل��ه��وى أك��ؤًس��ا ن��ت��ع��اط��ى ب��رام��ة ت��ران��ا ل��و
ل��س��ان ب��غ��ي��ر م��ط��ربً��ا ط��ي��بً��ا ح��دي��ثً��ا ي��س��وق ب��ي��ن��ن��ا وال��ه��وى
م��ع��ت��ن��ق��ان وال��ع��راق ي��م��ٌن ف��ي��ه ال��ع��ق��ل ي��ذه��ب م��ا ل��رأي��ت��م
رم��ان��ي ق��د ع��ق��ل��ه وب��أح��ج��ار َق��بْ��ِل��ي ق��ال ال��ذي ال��ش��اع��ر ك��ذب
ي��ل��ت��ق��ي��ان ك��ي��ف ال��ل��ه ع��م��رك ُس��َه��ي��ًال ال��ث��ري��ا ال��م��ن��ك��ح أي��ه��ا
ي��م��ان��ي اس��ت��ه��ل إذا وس��ه��ي��ل اس��ت��ه��ل��ت م��ا إذا ش��ام��ي��ة ه��ي
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األصبهانية الفتاة تلك إىل موجه الكالم ألن حّيس؛ فيها والغرام جيدة قصيدة فهذه
رشح كيف ولننظر روحية معان إىل صبابته يحول الرشح يف ولكنه بمكة، عرفها التي

املطلع:

ع��ل��الن��ي ب��ذك��ره��ا ع��ل��الن��ي األج��ف��ان م��ري��ض��ة م��ن م��رض��ي

فقال:

الحق جانب من للعارفني املطلوبة الحرضة عيون مالت ملا يقول: امليل، املرض:
تنزهت ملا فإنها إليها، بالتعشق قلبي أمالت إلينا والتلطف بالرحمة سبحانه
فتنزلت ، فتحبَّ تُْعَرف أن يمكن لم وكربًا، جربوتًا وَسَمت قدًرا، وعلت جالال

إلخ. … العارفني قلوب إىل الخفية باأللطاف

البيتني: هذين رشح كيف ولننظر

وب��ي��ان وم��ن��ب��ر ون��ظ��ام ن��ث��ر ذات ل��ط��ف��ل��ة ش��وق��ي ط��ال
أص��ب��ه��ان م��ن ال��ب��الد أج��ل م��ن ف��رس دار م��ن ال��م��ل��وك ب��ن��ات م��ن

فقال:

املقيد عن عبارتان وهما ونظام، نثر ذات بأنها الذاتية املعرفة هذه وصف
فإنهم بامللك، مقيد املالك حيث ومن مطلق، وجود الذات حيث فمن واملطلق،
كتب من كتاب يف قبلنا عليه نبه أحًدا رأينا ما عزيز فإنه هذا يف إليه أرشنا ما
فيها والرقيُّ الحسنى، األسماء درجات يعني (منرب) وقوله: تعاىل، باهلل املعرفة
املعارف هذه الرسالة، مقام عن عبارة والبيان الكون، منرب فهي بها، التخلُّق
من وهي الحرمني، شيخة البتول العذراء شيخنا بنت النظم حجاب خلف كلها
األرض. ملوك فالزهاد لزهادتها: امللوك) بنات (من وقوله: املذكورات، العاملات
يعني: امللوك بنات من يشري وأصلها، دارها بذكر املعارف من يريده ما فسرت
كانت وإن يقول: فرس) دار (من وقوله: بالتقييد، وجه لها املعرفة هذه أن
يف يمكن ال ألنه األصل؛ حيث من عجماء فارسية فهي البيان حيث من عربية

إلخ. … به الحكم وتعلق عزته بيان األصل
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من متعة إلينا يقدم عليه واالطالع واعتساف، ل تعمُّ كله ترون، كما الرشح، وهذا
بالذكاء. األنس متع

وقد طالوة، من تخلو ال وهي تكون، أن يريد كما رمزيات، كلها عربي ابن وأشعار
يقول: كأن الخيال، طريف من يشء أحيانًا فيها يقع

ك��م��دي م��ن آه ش��وق��ي ط��ول م��ن ف��آه م��ح��ب��ت��ك��م ف��ي ووج��ًدا اش��ت��ي��اًق��ا ذب��ت
ج��ل��دي خ��ان��ن��ي ل��م��ا ص��دري ي��ن��ش��ق أن م��خ��اف��ة ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وض��ع��ت ي��دي
ي��دي ت��ش��د األخ��رى ي��دي وض��ع��ت ح��ت��ى وي��خ��ف��ض��ه��ا ط��وًرا ي��رف��ع��ه��ا زال م��ا

الوجود وحدة

واصطالحات بتعابري تفرد فقد ثروة، الصوفية لغة زاد عربي ابن أن إىل اإلشارة من بد وال
يعيش كان فالرجل األدبية؛ الوجهة من قيمة ولهذا خاص،14 بحث لها يفرد أن أوجبت
عالم يف املبتكرين إىل تضيفه ولغوية عقلية اقتحامات له وكانت بنفسه، خلقه جو يف

والبيان. الفكر
ووعى قرأ، ما كل هضم فقد الصوفية، الثقافة إذاعة يف صنعه ما هذا إىل يضاف
إليه يقصد كان ما غري يعيبها ال عاتية قوية لغة يف كالفحل يهدر وراح سمع، ما كل

الغموض. من أحيانًا
عن يتحدث وانطلق مجهولة، شعاب يف الجري عىل اللغة راض أنه أيًضا ولنسجل
املأنوس. الحديث من وكأنها فأصبحت شائقة معارض يف قلمه جالها غيبية فروض

ما إىل فلنصف الفتوحات؛ وكتاب اإلحياء كتاب بني املوازنة إىل قبل من عرضُت ولقد
جال فقد الفتوحات كتاب أما الروحية، ناحيته التصوف من جال اإلحياء كتاب أن سلف
الغزايل، من عوًدا أصلب كان عربي ابن بأن الحكم ويمكن العقلية. ناحيته التصوف من
حيوية قوية، حيوية يف وهو كتابه فألف عربي ابن أما َممعود،15 وهو كتابه ألف فالغزايل

التعريفات. كتاب ذيل يف البحث هذا تجد 14

هناك. أثبتناه ما هنا نعيد فال ٥٥–٥٩ صفحة الغزايل) عند (األخالق كتاب يف النقطة هذه رشحنا 15
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كان وإن الفحول، افرتاع األفكار يفرتع نراه هذا أجل ومن العقل، يف وحيوية الجسم يف
سنني. بثالث موته قبل إال هذا كتابه من يفرغ لم

وحده، بالبيان لغتهم يخدمون ال واألدباء األدبية، الحيوية يف أثر الشخصية ولقوة
والعقول. املشاعر يوقظ الذي املقتحم بالبيان يخدمونها وإنما

الفتوحات كتاب أما قارئ، لكل يصلح اإلحياء كتاب إن نقول: أن أيًضا ويمكن
من عىل يعز ألنه العقلية؛ األريستوقراطية من لون فهو القراء، أوساط عىل فيتسامى
العقول. مصاولة يف املشاركة إىل ثقافته تؤهله لم من عىل ويطول الناس، سواد من يرومه

العاميل دفاع

هو مهم جانب بقي ولكن والذوقية، األدبية شخصيته تمثل عربي ابن من جوانب تلكم
األخالق. لقواعد فهمه طريقة يف أثر لها املسألة وهذه الوجود، بوحدة قوله

ابن ولكن الفتوحات، كتاب يف منبثة الوجود وحدة إىل اإلشارات أن فنذكر ونبادر
هذه وصلت كيف نبني أن البحث هذا يف همنا من وليس واحرتاس، تحفظ يف يتكلم عربي
يف نرشه بحث يف ذلك إىل عفيفي العالء أبو الدكتور سبقنا فقد عربي، ابن إىل الفكرة
خطرها ونبني الفكرة هذه نرشح أن يهمنا وإنما ،(١٩٣٣ سنة (مايو اآلداب كلية مجلة

األخالق. يف
روًحا هللا يرى فريق فريقني: إىل تصويرها يف يختلفون الفكرة بهذه والقائلون
ال املوجودات جميع يرى وفريق يشء، كل هو فاهلل الروح، لذلك جسًما العالم ويرى

هللا.16 هو يشء فكل هللا وجود غري لوجودها حقيقة
من كثري واصطنعها اإلسالم، علماء من كبريًا جمهوًرا شغلت الوجود وحدة ونظرية

يقول: الذي الفارض ابن منهم الصوفية أقطاب

ت��ح��ل��ت ت��ج��ل��ت إذ ب��ذات��ي وذات��ي غ��ي��ره��ا أُك ل��م ال��م��ح��و ب��ع��د ال��ص��ح��و وف��ي

.Larousse ألروس معجم يف Panthéisme انظر 16
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أح��ب��ت ل��ذات��ي ذات��ي ب��ل ف��رق وال ت��زل ل��م وإي��اي إي��اه��ا زل��ت وم��ا

وهو الوجودية»، «الوحدة أسماه كتيب يف العاميل الدين بهاء النظرية هذه رشح وقد
الحديث روى فقد محسوسة، بصورة هللا ظهور عن الدفاع هو فيه ما وأهم يقرأ، كتيب
كتفيذض بني كفه فوضع أمرد شاب صورة عىل ربي «رأيت الرسولملسو هيلع هللا ىلص: عن املأثور

قال: ثم ثديي»، بني برده فوجدت

تكون أن من املانع فما شخصية، صورة يف وتعاىل سبحانه تجليه جاز فإذا
فإن ذاته؟ ظهور وشئون تجلياته، صور والسماوية األرضية الصور سائر
فكيف حسنة صورة فيها تعاىل هللا تجىل التي املذكورة الصورة إن قلت:
النجسة األشياء مثل والنورانية الحسن يف بخالفها التي الصور عليها يقاس
ثابتًا وصًفا ليست وتقذرها األشياء نجاسة إن الجواب: يف يقولون واملتقذرة؟
ومنافرة البعض إىل بالنسبة مالءمة لها متعينة طبيعة كل فإن أنفسها، يف لها
الواقع االختالف به وما االشرتاك به ما آثار من وذلك اآلخر البعض إىل بالنسبة
الواقعة والنجاسة واملنافرة. املالءمة من حكمه ظهر غلب فأيهما التعيني، من
وقعت التي الطبائع من يقابلها ما إىل بالنسبة هي إنما األشياء بعض يف
بالنسبة ال يقابلها ما إىل بالنسبة إال ليشء تثبت ال فهي املخالفة أسباب بينها
بالنسبة السوية عىل نظافة ي سمِّ مما يقابلها وما فهي واملطلق، اإلطالق إىل

للمطلق.17

األحكام ساتر عىل به يحكم واملرذولة املقبولة الصور عىل العاميل به حكم وما
نقص منها يلزم ال هذه فكل والقبح، والحسن والشقاوة والسعادة والتلذذ كاأللم الكونية
معرض يف اليشء ذلك كون إال ليشء والنقص الشني ليس إذ الكلية، للحقيقة شنٌي وال

والحدوث. اإلمكان
جميع عىل موجوديته السابق بصفاته، الكامل ذاته، يف الواجب الحق «والوجود
الكمال من الكون يف ظهر ما فكل ذاته، عظمة حول النقص يحوم أن ممتنع حاالته،

ص٣٠٨. الرسائل مجموعة 17
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التعني أحكام من فهو والزوال، النقص من طرأ وما والجمال، الجالل ذي لوازم من فهو
واإلنزال».18 والتنزل

التعينات بتعدد يتعدد ذلك ومع الواحد، الوجود إال موجود ال أن املذهب وخالصة
الوجود، ذات يف تعدًدا يوجب ال التعدد ذلك ولكن األمر، نفس يف واقًعا حقيقيٍّا تعدًدا

اإلنسان.19 حقيقة يف تعدًدا يوجب ال اإلنسان أفراد تعدد أن كما

الوجود وحدة يف الحق من أوجه

أن رشط عىل مقبول، النظرية الوجهة من عندي وهو طويًال، املذهب هذا يف فكرت وقد
ومن يُعرف. أن ينبغي كما هللا نعرف ال اليوم إىل فنحن املصطلحات، جميع نتجاهل
كل عن ننزهه فنحن الصدق، من حظها نعرف ال صفات إليه أضفنا نكون أن املحتمل
ألننا الخطر؛ يبدأ وهنا القرآن، قىض كما يشء، كمثله ليس بأن ونقيض الناس، يالبس ما
ليس بأن يقيض القرآن أرسف؟ القرآن أن عىل الدليل وما تملك؟ فماذا القرآن كذبنا إن

يشء؟ يشبهه أو شيئًا يشبه أنه عىل عندنا اليقني فأين يشء، كمثله
نصدق نكاد وال ذلك، إىل هدتنا التي هي والفطرة املطلق، بالغنى هللا نصف نحن
الذاتية؟ عظمته تكون فأين نحتاج كما احتاج وإن يشء، إىل يحتاج الوجود واهب أن

أن شك وال اإللهية، الوحدة من جزء بأننا نقيض الوجود بوحدة نقول حني ونحن
فنرانا نتلفت ولكننا االدعاء، ذلك بصحة القول إىل تدعونا وخلقية روحية شمائل فينا
وتمر الرزق، طلب عن التفلسف يغنيه ال املتفلسفني أكرب ونرى ونجوع، ونظمأ نْعَرى

اإللهية. بالسمة لالتسام أبًدا يصلحون ال ا جدٍّ صغاًرا فيها الناس نرى أحداث بنا
فمن املشكالت، من والعقاب الثواب يجعل الوجود بوحدة القول أن ذلك إىل يضاف

نيسء؟ حني يعاقبنا الذي ومن نحسن؟ حني يثيبنا الذين
بضعة ألسنا نيسء؟ حتى نحن ومن هللا؟ من جزءًا ألسنا نحسن؟ حتى نحن ومن
املشكالت. مشكلة تلك يعاقب؟ ثم وييسء يثيب، ثم نفسه هللا أيحسن الوجود؟ واجب من

.٣٠٩ صفحة الرسائل مجموعة 18

ص٣١٠. 19
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والعقاب الثواب مشكلة

بالرشيعة يكتفوا بأن للعوام ينصح وهو طريًفا، حالٍّ املشكلة هذه يحل عربي ابن إن
السمو بذلك ويحتفظ املسلمني؛ جمهور يفهم ما نحو عىل والعقاب الثواب فيفهموا
موجود ال أن عرف الفناء مقام إىل التجليات به سمت فمن الواصلني، ألقطاب الروحاني

هللا. أنا يقول: أن واستطاع هللا، إال
مضللني، الناسجميًعا يرى فالعارف األخالقية، الوجهة من عظيم خطر الرأي ولهذا

األطفال. صغار إىل الرجل ينظر كما إليهم وينظر يعذرهم ولكنه
وأنا الالسلكي اكتشف فمنذ وجه، له الوجود بوحدة القول إن الحق؟ أتريدون

االنفصام. تقبل ال كهربائية بوحدة رباط أوثق مربوط كله العالم أن أعتقد
طاعة إال منه يشء يقع ال والضالل، والهدى والصواب، الخطأ بأن أحكم وأكاد
ال قد مستورة ألغراض وتجرح، وتأسو وتنُقض، تربم التي فهي الكهرابئية، القوة لتلك

الضعيف. بإدراكه اإلنسان يفهمها
األساس؟ هذا عىل القوانني وضعت لو الحال يكون كيف ولكن

مسئول؟ غري وهو يجرم املجرم بأن يحكم حني الحال يكون كيف
النوافذ؟ مغلقة غرفة يف أدونها التي الفلسفة هذه أتنفعني

أعددته الذي الرغيف هذا حتى يشاء، ما مني ينتهب أن مجرم كل حق من يكون أال
للغداء؟

عالم يف الخطر كل خطر وهو صوفية، شطحة إال ليس الوجود بوحدة القول إن
األخالق.

سقطت الذين من األغلب يف فهم الصوفية، أحوال فتأملوا القول هذا رابكم فإن
الحنيف.20 الرشع قيود من أفلتوا منذ واالنحالل التفكك عيش وعاشوا التكاليف، عنهم

الرشائع عنه سقطت الوالية من القصوى الغاية بلغ من قالوا: الصوفية من طائفة أن حزم ابن ذكر 20

والنحل (امللل ذلك وغري والخمر الزنا من كلها املحرمات له وحلت والزكاة والصيام الصالة من كلها
.(٢٢٦ صفحة ٤ جزء

سواء. الحق أمام واملطيع العايص أن يرى الجيالني أن بعد فيما وسنرى
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الوجود بوحدة القول جاء كيف

إىل وانتهيت الوجود، بوحدة القول إىل دعا الذي السبب عن البحث يف عقيل أجهدت لقد
وال حيز بال موجوًدا يتصور ال تكوينه بطبيعة اإلنسان ألن إال؛ تنشأ لم النظرية هذه أن
تزال وال هللا؟ وأين يشعر: ال حيث من يسأل هللا بوجود يؤمن حني وهو مكان، وال جهة
عند أبصارهم إليها فريفعون السماء يف هللا أن يتصورون ممن املاليني بألوف تعج الدنيا

الدعاء.
تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما يقول: نفسه والقرآن مكان، كل يف هللا يقولون: الصالحون واملؤمنون
هذه بأن أحكم وإنما مكان، يف هللا يجعل القرآن بأن أقىض بهذا ولست ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ
يعقلون ال ألنهم مكان؛ كل يف موجوًدا هللا فتصوروا يفهمون، بما الناس تخاطب اآلية

مكان. وال حيز بال وجوًدا
ألني ذلك؛ كان وإنما الوجود، بوحدة للقول ذهني هيأ الالسلكي إن قلت: ولقد
أو أتحدث، أو أتنفس، حني فأنا األوهام، من وهًما تكون قد الذاتية الحرية أن تبينت
بالعالم الرسائر موصول األحوال جميع يف أنا أتحرك، أو أسكن، أو أجذل، أو أحزن،
رسيرة يف أشقى أو فأسعد الوجود: أحوال من أدرك ال بما أتأثر أني ذلك آيات ومن كله،

معروف. سبب بال نفيس
الشمس بأن يحكمون حني الشعراء مبالغات إقرار عىل الفهم هذا حملني وقد
يوم يجيء أن يبعد ال أنه يل وبدا األعزاء. من يبكون من ملوت جزعت والنجوم والقمر
مع يتناسب تأثًرا كله الوجود ويتأثر إال ثمرة، تسقط وال ورقة، تجف ال أنه فيه يثبت

السقوط. أو الجفاف يناله الذي املوجود
الذاتية، الحرية تنفي ببعض بعضه العالم تربط التي الكهربائية القوة وهذه
وجبال وأنهار وبحار أراض من املوجودات قطار الخالد، القطار إىل مقرونني وتجعلنا

الوجود. أشتات من نعلم ال وما ونجوم، وكواكب
الوثيق. الكهربائي الرباط بذلك وربطه العالم خلق الذي هو هللا إن تقولون: قد

الوجود؟ هذا يخلق أن قبل كان أين هللا؟ أين ولكن كذلك، وهو
واملكان. والجهة الحيز عن منزه إنه تقولون:

جهة وال حيز بال موجوًدا تتصور التي األفهام تخلق حتى انتظروا ولكن صدقتم،
مكان. وال

174



والتصوف األدب يف عربي ابن مكانة

أبني أن أردت وإنما هيهات، نهائيٍّا، حالٍّ املشكلة هذه حل إىل أتسامى تظنوني ال
الخطأ مكان أين يعلم وحده وهللا الوجود، بوحدة القول إىل الفالسفة بعض اضطر كيف

الصواب. مكان وأين املسألة، هذه يف

النظرية بهذه يقولون من تهافت

الوجود. بوحدة القول مع التكليف يصح كيف اآلن نعرف أن واملهم
يضعون حني التهافت كل يتهافتون الوجود بوحدة يقولون الذين أن فنقرر ونسارع
فصل أنه العاميلُّ ظن وإن والعقاب، الثواب مناط أين يعرفون ال ألنهم األخالق؛ قواعد

قال: حني القضية هذه يف

الوجود كان إذا اآلخرة الدار يف واملعذب واملنعم واملعاقب املثاب فمن قيل: فإن
يف فكذلك ومملوك ومالك وذليل وعزيز وفقري غني الدنيا يف بأن أجيب واحًدا؟

اآلخرة.21 الدار

شفاء. فيه ليس جواب وهذا
بوحدة القائلني من فهو يقنع، ما عنده أجد فلم أستفتيه سبينوزا إىل رجعت وقد
حني يتهافت ولكنه األوربيني، الفالسفة بني النظرية هذه علم رفعوا الذين ومن الوجود
يحلم تعبريه حد عىل وهو خلق لإلنسان يكون وكيف الخلقية، الشخصية عن يتكلم
يمكن وال هللا، بإرادة تتعلق جميًعا األشياء بأن يقيض سبينوزا إن مفتوحتان22 وعيناه
ينايف هذا ألن تغيري؛ يلحقها ال هللا وإرادة هللا إرادة بتغيري إال األشياء عليه تقوم ما تغيري

تبديل.22 وال تعديل األشياء يلحق ال وإذن الكمال،
طمأنينة إال ليست عنده والسعادة السعادة، هي سبينوزا عند األخالق غاية إن
التي اإلنسانية الشخصية فأين الوجود، كل هو وهللا هللا، معرفة من تنشأ التي النفس
للثواب واقعية صالحية تصلح حتى واستقالل، حرية يف وتيسء، وتحسن وتبغض تحب

والعقاب؟

منصوب. غري العبارة هذه يف ورد إن واسم ص٣٠٩ الرسائل مجموعة 21

.Cours de Philsophie كتابه من ٥٤٦ صفحة يف بواراك إميل انظر 22
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نملك ال ونحن األساس، من األخالق قواعد عىل يأتي الوجود بوحدة القول إن
هذا من محاولة أقل ألن القوانني؛ أصول من النيل نملك وال األخالق، قواعد يف التفريط

الفناء. مهاوي إىل أنفسهم الفالسفة وتسوق للفساد، املجتمع تعرض النوع

الوجود؟ بوحدة عربي ابن قال هل

الوجود؟ بوحدة عربي ابن قال هل ولكن
وهو الرشيعة، قواعد عىل تقوم عربي ابن عند األخالق أصول بأن نعرتف أن يجب
قسم قسمني: إىل الناس يقسم أنه األمر يف ما وكل يحتال، وال يوارب ال املسألة هذه يف
ولهم طبقات، إىل ينقسمون والخواص الرشع، ظاهر لهم فالعوام الخواص، وقسم العوام
بأن يرصح أن له اتفق وقد االستعداد، قوة من يملكون ما بحسب الحقيقة يفهموا أن
وليس الوجود، استفادوا ومنه وجودهم فهو الحق عن يخرجوا أن يقدرون ال «العالم
يقول األعيان. ظهرت وبه الوجود هو بل منه23 يعطيهم عنه خارًجا الحق خالف الوجود

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول بحرضة القائل

ص��ل��ي��ن��ا وال ت��ص��دق��ن��ا وال اه��ت��دي��ن��ا م��ا «أن��ت» ل��وال وال��ل��ه

وإمكاننا ذواتنا إىل نظرنا فإذا وإليه، به فنحن قوله، يف ويصدقه ذلك يعجبه والنبي
وجوده».24 من بوجوده لنا املوجد فإنه إليه، بالنظر يطلبنا وإمكاننا عنه، خرجنا فقد

الوجود. أصل ألنه إليه ونشتاق هللا؛ بوجود موجودون أننا ذلك ومعنى
وأن األكوان يف هللا سوى يرون ال هللا بأمر «الظاهرين بأن يحكم أن له واتفق

الحق».25 مظاهر عندهم األكوان
الوجود. بوحدة القول يف ا نصٍّ يكون أن املحتم من وليس تأويل، له وهذا

فال مركب هو ما حيث من العارف أجزاء باهلل املعرفة تخللت «إذا بأنه رصح وقد
ذلك ولوال منه، جزء بكل به عارف فهو ربه معرفة فيه حلت وقد إال فرد جوهر فيه يبقى

مفهومة. غري كلمة 23

.٥١٩ صفحة ١ جزء الفتوحات 24
.١٥ صفحة ٢ جزء الفتوحات 25
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انتظمت تعاىل فبه طبيعته، روحانيته نظرت وال تركيبه، ظهر وال أجزاؤه، انتظمت ما
إال شكل منها ينتظم وال تتناهى ال اإلنسان أشكال وكذلك وخياًال، ا وحسٍّ معنى األمور

باهلل».26
تأويل. أيًضا ولهذا

عربي ابن ونرى األولياء مقامات إىل كثرية إشارات نجد الفتوحات مراجعة وعند
يؤذن الحالج عن دفاعه كان وإن الوجود، وحدة عىل ينصرصاحة فال ويحرتس، يتحفظ
لحمالت التعرض من خوًفا الترصيح يتحامى بأنه ويشعر النظرية، هذه إىل بارتياحه

الفقهاء. من الظواهر عند يقفون من
البيتني: هذين رشح عند له وقع ما ذلك ومن

ال��وث��ن��ا ي��ع��ب��د م��م��ن أن��ت ل��ي: ل��ق��ي��ل ب��ه أب��وح ل��و ع��ل��م ج��وه��ر رب ي��ا
ح��س��ن��ا ي��أت��ون��ه م��ا أق��ب��ح ي��رون دم��ي م��س��ل��م��ون رج��ال والس��ت��ح��ل

هللا عىل الضمري بإعادة صورته» عىل آدم خلق هللا «إن قال: الرسول أن نقل فقد
الويل قال فإذا فيصدقون، النبي من هذا يسمعون الناس أن بني ثم محتمالته، بعض يف
العلوم غوامض عىل يطلع أن للويل يمكن أنه مع دمه، وأباحوا عليه أنكروا مثله شيئًا

الرسول.27 يطلع كما اإللهية
يتفردون ال الرسل أن وعنده واألولياء، الرسل بني باملقارنات الولع شديد عربي وابن
تتاح التي الحظوظ من فهو الوجود أرسار عىل اإلطالع أما الترشيع، هي واحدة بمزية إال

لألولياء.
أنا يقول: أن من تمكنه التي الفرصة عربي، البن أبًدا سنحت الفرصة أحسب وما
مخارج لها يلتمس الكلمة هذه يروي حني وهو الحالج، قال وكما يزيد أبو قال كما هللا،

التأويل. مقبول من

.٤٧٨ صفحة ٢ جزء الفتوحات 26
الفتوحات. من األول الجزء يف ٢٦٠–٢٦١ صفحة يف كالمه تفصيل انظر 27
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عربي ابن عن الشعراني دفاع

«كذب البلقيني: الرساج قال فقد عنه، الدفاع من بعده جاء من مكن عربي ابن وتحفظ
سماه كتابًا السيوطي وصنف واالتحاد»28 بالحلول القول إىل نسبه من وافرتى وهللا
الشيخ عىل املتعصبون أنكره «مما الشعراني: وقال العربي» ابن تربئة يف الغبي «تنبيه
وذلك هللا» إال إله «ال قول: بفساد يقول الدين محيي الشيخ إن قولهم: اإلشاعة بحسب
قبل ألوهيته يف ثابت تعاىل الحق أن املراد أن عنه ذلك صحة بتقدير والجواب كفر،
الخلق من ألوهيته تثبت من ثم ما إذ إثباتك، إىل يحتاج ال ثابتًا كان ومن املثبت، إثبات
ذلك ومن ذلك… عيل هللا ليؤجره التالوة سبيل عيل بذلك املؤمن تعبد وإنما ينفي، حتى
ذلك معنى أن فالجواب هللا) إال موجود (ال مراًرا: كتبه يف يقول الشيخ أن املنكر دعاوى
كما بغريه، قائم سواه وما تعاىل، هو إال بنفسه قائم موجود ال أنه عنه صحته بتقدير
العدم إىل فهو كذلك حقيقته كان ومن باطل) هللا خال ما يشء كل (أال حديث: إليه أشار
تخلص ال وعدم وجود بني مرتدد وجوده حال ويف بعدم، مسبوق وجود هو إذ أقرب،
ما عند ذلك قال فإنما هللا) إال موجود (ال قال: الشيخ أن صح فإن الطرفني،29 ألحد
«من الجنيد: القاسم أبو قال كما بقلبه، تعاىل الحق شهوده حني الكائنات عنده تالشت
والخلق الحق جعل هللا رحمه الشيخ أن املنكر دعوى ذلك ومن الخلق»، ير لم الحق شهد

نظمه: بعض يف قوله يف واحًدا

وأع��ب��ده وي��ع��ب��دن��ي وأح��م��ده ف��ي��ح��م��دن��ي

كما أطعته، إذا يشكرني أنه يحمدني معنى أن والجواب عنه، ذلك صحة بتقدير
يطيعني أي: وأعبده) (ويعبدني قوله: يف وأما أَذُْكْرُكْم﴾. ﴿َفاذُْكُرونِي تعاىل: قوله يف
أحد فليس وإال تطيعوه، ال أي: يَْطاَن﴾ الشَّ تَْعبُُدوا ﴿الَّ تعاىل: قال كما دعائي، بإجابته
مئة وخمس والخمسني السابع الباب يف الشيخ ذكر وقد هللا. يعبد كما الشيطان يعبد

.١٠ صفحة والجواهر اليواقيت 28
بغريه. يقوم ما عىل منصب الحكم هذا 29
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هو ما العالم أن عىل رصيًحا يدلك وهذا نصه: ما طويل كالم بعد املكية الفتوحات من
بديًعا.30 تعاىل الحق كون صح ما تعاىل الحق عني كان لو إذ تعاىل الحق عني

مريدوه استطاع وملا القتل، من حياته يف ينجو أن استطاع ملا عربي ابن تحفظ ولوال
يقبح النابليس الغني عبد وسنرى الحلول، أو الوجود بوحدة القول عنه ينفوا أن بعد من
الذين ومن عربي بابن املفتونني من كان والنابليس الوجود، وحدة أو بالحلول يقول: من

والتخميس. بالتشطري وتعقبوها فرووها بأشعاره اهتموا

واألولياء العلماء شقاء من صور

كثرية، مسائل عليه زوروا عربي ابن خصوم أن إىل الطمأنينة كل مطمنئ والشعراني
وأرسلها درج يف مسائل كتب الخياط بن الدين جمال اسمه اليمن من شخًصا أن وحدثنا
فيها وذكر العربي بن الدين محيي الشيخ عقائد هذه وقال: اإلسالم ببالد العلماء إىل
السؤال بحسب ذلك عىل العلماء فكتب املسلمني، إلجماع خارقة ومسائل زائغة عقائد

بمعزل.31 ذلك كل عن والشيخ تثبت، غري من ذلك يعتقد من عىل وشنعوا
عنه ودافع عربي البن القاموس صاحب الفريوزآبادي تعصب الشعراني قبل ومن

دفاع.32 أحر
ريبة كل عربي ابن عن نفوا الفقهاء أعالم من لطائفة أسماء اليواقيت كتاب ويف

الثناء. أطيب عليه وأثنوا
كان وإن حي، وهو مطاردته من خصومه يمكن لم عربي ابن بأن يشهد كله وهذا
ما نحو عىل واإلشارات الرموز بعض اصطنع حني آراءه سرت يكون أن ا جدٍّ املمكن من

للقتل. التعرض يف فائدة يروا لم الذين الصوفية أقطاب فعل

.١٣ صفحة والجواهر اليواقيت 30
.٩ ،٨ صفحة اليواقيت 31

اليواقيت. مقدمة أيًضا وانظر ،٥٦٩ صفحة ١ جزء الطيب نفح انظر 32
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الوجود وحدة حول عربي ابن دوران

وثيقة األمثال، قليلة أدبية وثيقة إلينا ساقت وعقيدته دينه يف عربي ابن إىل واإلساءة
ملن عربة ولتكون األدب، يف التصوف أثر عىل شاهًدا لتكون الكتاب؛ هذا يف تدوينها يجب

والقول. الفكر يف الحرية بسبب الناس من األذى يناله أن يسوءه
يف الناس أزهد قال: الدرداء أبا أن نتذكر أن والذوق العقل متعة يف القليل من وهل
عريوه. ذنبًا عمره يف عمل كان وإن عريوه، يشء حسبه يف كان إن وجريانه، أهله العالم
وحسدوه. عليه بغوا إال قط قومه يف حليم رجل كان ما قال: األحبار كعب وأن

إذ السفلة، من عدو له كان إال قط عرص يف كبري كان ما قال: السيوطي الجالل وأن
لداود وكان وغريه، حام لنوح وكان إبليس، آلدم فكان باألطراف، تُبْتََىل تزل لم األرشاف
النمرود، إلبراهيم وكان ، بختنرصَّ لعيىس وكان صخر، لسليمان وكان وأرضابه، جالوت

جهل. أبو له ملسو هيلع هللا ىلص محمد إىل وهكذا فرعون، ملوىس وكان
عليه. مر كلما به يعبث عدو عمر البن وكان

حميًما ماء رأسه عىل فصبوا صالته يف والنفاق الرياء إىل الزبري بن هللا عبد ونسبوا
القصة له فذكروا شأني؟ ما قال: صالته من سلم فلما يشعر، ال وهو ورأسه وجهه فزلع

ووجهه. رأسه من يتألم زمانًا ومكث الوكيل! ونعم هللا حسبنا فقال:
القرآن يفرس إنه ويقول: األذى أشد يؤذيه كان األزرق، بن نافع عباس البن وكان

علم. بغري
له مشهود أنه مع يؤذونه الكوفة رجال من جهلة وقاص أبي بن لسعد وكان

يصيل. أن يحسن ال إنه وقالوا: الخطاب بن عمر إىل وشكوه بالجنة،
واستخفاؤه مالك اإلمام قاساه وما الخلفاء، مع حنيفة أبو اإلمام قاساه ما يخفى وال
من الشافعي اإلمام قاساه ما وكذلك جماعة، وال لجمعة يخرج ال سنة وعرشين خمًسا
الرضب من حنبل بن أحمد اإلمام قاساه ما يخفى ال وكذلك مرص،33 وأهل العراق أهل

خرتنك. إىل بخاَرى من أخرجوه حني البخاري قاساه وما والحبس،
علمائها. من جماعة بواسطة بسطام من مرات سبع البسطامي يزيد أبو نُفى وقد

فيه وترصف البويطي ألفه الذي األم» «كتاب عن نرشناه الذي البحث يف املحزنة الصفحة هذه راجع 33

بسنني. وفاته بعد إال يؤلف لم أنه مع الشافعي إىل خطأ ينسب الذي الكتاب وهو سليمان، بن الربيع
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من جماعة معه وسافر مغلوًال مقيًدا بغداد إىل مرص من املرصي النون ذا وشيعوا
بالزندقة. عليه يشهدون مرص أهل

هو يأتيها أنه عليه فادعت البغايا من امرأة ورشوا بالعظائم، املحب سمنُون ورموا
سنة. ذلك بسبب واختفى وأصحابه،

وكفروه قبائح إىل ونسبوه البرصة إىل بلده من التُّسرتي هللا عبد بن سهل وأخرجوا
وجاللته. إمامته مع

كتبه. يف وجدوها بألفاظ بكفره العلماء وأفتى بالعظائم الخراز سعيد أبا ورموا
األشهاد رءوس عىل التوحيد علم يف يتكلم كان حني مراًرا بالكفر الجنيد عىل وشهدوا

مات. أن إىل بيته ُعْقر يف يقرره فصار
الحديث أهل مذهب كان مذهبه لكون بلخ من البلخي الفضل بن محمد وأخرجوا
فيها، هللا علم عىل بها واإليمان تأويل بال ظاهرها عىل وأخبارها الصفات آيات إجراء من
البلد أسواق يف بي ومررتم حبًال عنقي يف جعلتم إن إال أخرج ال قال: إخراجه أرادوا وملا
وقال: إليهم فالتفت وأخرجوه. ذلك ففعلوا بلدنا، من نخرجه أن نريد مبتدع هذا وقلتم:
تلك عليهم دعوته بعد يخرج فلم األشياخ: قال معرفته! قلوبكم من هللا نزع بلخ، أهل يا

صوفية. هللا بالد أكرب كانت أنها مع أبًدا، صويفٌّ بلخ من
ورضبوه وحاله علمه وتمام مجاهدته كثرة مع مكة من املغربي عثمان أبا وأخرجوا

مات. أن إىل ببغداد فأقام جمل عىل به وطافوا مربًِّحا، رضبًا
أصحابه وأدخله مجاهداته وكثرة علمه تمام مع مراًرا بالكفر بيل الشِّ عىل وشهدوا

طويلة. مدة عنه الناس لريجع البيمارستان؛
إىل املغرب من طريقته يف واستقامته فضله مع النابليس بكر أبا اإلمام وأخرجوا
القرآن يقرأ فصار منكوًسا بسلخه فأمر مرص سلطان عند بالزندقة عليه وشهدوا مرص،

به. يُفتنون وكادوا الناس قلوب قطع حتى وخشوع بتدبر يسلخونه وهم
تلمسان. إىل بجاية من وأخرجوه بالزندقة مدين أبا الشيخ ورموا
بالزندقة. عليه وشهدوا مرص، من الشاذيل الحسن أبا وأخرجوا

عقيدته يف قالها كلمة يف مجلًسا له وعقدوا بالكفر السالم عبد بن الدين عز ورموا
عليه. السلطان وحرشوا

والفاحشة الخمر بإباحة يقول: أنه عليه وشهدوا بالكفر، السبكي الدين تاج ورموا
وخرج مرص، إىل الشام من مقيًدا مغلوًال به وأتوا والزنار، الغيار الليل يف يلبس وأنه

دمه. بحقن وحكم الطريق من فتلقاه األسنوي الدين جمال
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واملتأخرين املتقدمني من األمة هذه محن أخي يا لك ذكرنا وإنما الشعراني: قال
هؤالء ألن الدين؛ محيي الشيخ سيما وال الصوفية، كتب مطالعة عىل لتقبل لك، تأنيًسا
يقدح ال كذلك فيهم قيل ما كمالهم يف يقدح ال فكما األذفر، كاملسك عندنا ثناؤهم األئمة

الدين.34 محيي الشيخ كمال يف قيل ما
عيل به هللا أنعم ومما السيوطي: بقول الشعراني صدرها النفيسة الوثيقة وهذه
حدثنا وقد واألولياء، باألنبياء أسوة يل ليكون عريض: ويمزق يؤذيني عدوٍّا يل أقام أن
سورة كتبوا أن الحيلة وكانت له. فاحتالوا بالحجج حلب أهل يقطع كان النسيمي أن
لنا فضعها وقبول محبة ورقة هذه وقالوا: النعال يخيط من ورشوا ورقة يف اإلخالص
ال وهو فلبسه بعيدة طريق من الشيخ إىل وأهدوه النعل ذلك أخذوا ثم النعل، أطباق يف
كتب النسيمي أن صحيحة طريق من بلغنا قد له: وقالوا حلب لنائب طلعوا ثم يشعر،35
ذلك، وانظر وراءه فأرسل تصدقنا لم وإن نعله، طباق يف وجعلها أََحٌد﴾، هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
أن بد ال أنه وعلم نفسه عن يجب ولم تعاىل هلل الشيخ فسلم الورقة، فاستخرجوا ففعل،

الصورة. تلك عىل يقتل
يف موشحات ينشئ36 صار أنه تالمذته تالمذة بعض وأخربني الشعراني: قال
وهو يسلخه الذي إىل ينظر وكان بيت، مئة خمس عمل حتى يسلخونه وهم التوحيد

يبتسم.

املوجودات نشوء يف رأيه

والتأيس؟ العربة غري الفصل هذا بناء يف أهمية الوثيقة هذه لنقل وهل القارئ: يسأل قد
به ابتيل ما ذكر يف استطرد الشعراني فإن تلك، من أعظم أهمية لها بأن ونجيب
شخصية وتلك الحق، سبيل يف الحتف لقيت واحدة شخصية وتجاهل واألولياء األئمة
يقول: كان ألنه الحالج؛ شخصية الشعراني تجاهل وإنما إيذاء، أبلغ أُوذي الذي الحالج
يرضاها ال لتهمة عربي ابن يعرض قد السياق هذا مثل يف بالخري وذكره الوجود، بوحدة

اليواقيت. صاحب له

.١٥ ،١٤ صفحة اليواقيت راجع 34

مذكرة. الشعراني كالم يف ولكنها مؤنثة، النعل 35
تحريف. أنها عىل تدل اآلتية «عمل» وكلمة «ينشد» األصل يف 36
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املحمدية الحقيقة

هي القتل من سالمته تكون فهل القتل، من ليسلم واحرتس تحفظ عربي ابن إن قلنا:
الوجود؟ بوحدة القول يف يتورط لم أنه عىل الدليل

الوجود بوحدة القول ألن ذلك؛ عىل الشاهد هي القتل من عربي ابن سالمة نعم،
ومن السخف، يف غاية وهلة ألول تبدو النظرية وهذه والضالل، الزيغ عالئم من كان
يستطيع ال أنه مع هللا» «أنا ويقول: الطريق قارعة عىل يقف رجل يف العقل يتوسم الذي
«أنا يقول: أن من تمكنه ال املرتبة من حالة يف يكون وقد البلد»، هذا حاكم «أنا يقول: أن

الثوب!!» هذا صاحب
القائلون وكان هللا»، «أنا مخلوق: يقول أن اإلنكار أشد تنكر اإلنسانية والفطرة
أن عليه جزاؤهم وكان شائك، تعبري وهو التعبري، هذا غري لهم يحلو ال الوجود بوحدة

الناس.37 أمام يسلخوا

واألخالق األدب يف عربي ابن أثر

هل ولكن العلماء. أقطاب من كثري عنه ونفاها الوجود، بوحدة يرصح أن ابن تهيب
الوجود؟ وحدة يف رأيه معرفة عن املناورات هذه ترصفنا

الفصوص: يف بقوله عنها يفصح ويكاد النظرية هذه حول يدور أنه الواقع

ك��ان��ا ال��ذي ك��ان ل��م��ا ول��والن��ا ف��ل��واله
م��والن��ا ال��ل��ه وإن ��ا ح��قٍّ أع��ب��د ف��إن��ا
إن��س��ان��ا ق��ل��ت: م��ا إذا ف��اع��ل��م ع��ي��ن��ه وإن��ا
ب��ره��ان��ا أع��ط��اك ف��ق��د ب��إن��س��ان ت��ح��ج��ب ف��ال
رح��م��ان��ا ب��ال��ل��ه ت��ك��ن خ��ل��ًق��ا وك��ن ��ا ح��قٍّ ف��ك��ن
وري��ح��ان��ا روًح��ا ت��ك��ن م��ن��ه خ��ل��ق��ه وغ��ذِّ
وأع��ط��ان��ا ف��ي��ن��ا ب��ه ي��ب��دو م��ا ف��أع��ط��ي��ن��اه

أرسار. من املحبوب وبني بينه ما إفشاء عىل الحالج عوقب كيف بعد فيما سنري 37
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وإي��ان��ا38 ب��إي��اه م��ق��س��وًم��ا األم��ر ف��ص��ار

املوجودات ترتيب يف التدرج طريق عن النظرية هذه إىل يصل الفتوحات يف وهو
فيقول:

ألنه املطلق؛ بالوجود املوصوف وهو تعاىل، الحق أربعة: املعلومات أن اعلم
عن عبارة به والعلم بذاته، موجود هو بل علة، وال ليشء معلوًال ليس سبحانه
يعلم لكن الذات، معلوم غري أنه مع ذاته، غري ليس ووجوده بوجوده، العلم
ذاته بحقيقة العلم وأما الكمال، صفات وهي املعاني صفات من عليه هو بما
ال سبحانه هللا فإن حد، يأخذها وال عقيل برهان وال بدليل يعلم ال فممنوع
ال من وتشبهه األشياء يشبه من يعرف فكيف يشء، يشبهه وال شيئًا يشبه
… يشء كمثله ليس أنه هي إنما به فمعرفتك شيئًا، يشبه وال يشء يشبهه
بالوجود تتصف ال وللعالم، للحق هي التي الكلية الحقيقة هو ثان، ومعلوم
قديمة، بها وصف إذا القديم يف هي إذ بالقدم، وال بالحدوث وال بالعدم، وال
حتى وحديثها قديمها املعلومات تعلم فال محدثة، بها وصف إذا املحدث ويف
بها، املوصوفة األشياء توجد حتى الحقيقة هذه توجد وال الحقيقة، هذه تعلم
موجود فيها: قيل وصفاته الحق كوجود متقدم عدم غري من يشء وجد فإن
تعاىل هللا سوى ما كوجود عدم عن يشء وجد وإن بها، الحق التصاف قديم
بحقيقتها موجود كل يف وهي محدثة، فيها: قيل بغريه املوجود املحدث وهو
مجردة معرفتها إىل يتوصل وال بعض، وال كل فيها فما التجزؤ تقبل ال فإنها
الحق بوساطة العالم وجد الحقيقة هذه ومن برهان، وال بدليل الصورة عن
لنا يثبت قديم موجود من أوجدنا قد الحق فيكون بموجودة تكن ولم تعاىل،
وال العالم عىل بالتقدم تتصف ال الحقيقة هذه أن أيًضا لتعلم وكذلك القدم،
الحياة وفلك الجوهر أصل وهي عموًما، املوجودات أصل ولكنها عنه، بالتأخر
إنها قلت: فإن املعقول، املحيط الفلك وهي ذلك، وغري به، املخلوق والحق
الحق ليست أو الحق إنها أو صدقت، العالم ليست إنها أو صدقَت، العالم

.١٨١ ،١٨٠ صفحة الفاشاني يف األبيات هذه رشح انظر 38
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الحق. بتنزيه وتتنزه العالم، أشخاص بتعدد وتتعدد كله هذا تقبل صدقت،
والكريس الخشبة يف العودية يف فانظر فهمك إىل تقرب حتى مثالها أردت وإن
مثًال مربع كل يف األشكال من وأمثاله الرتبيع وكذلك والتابوت، واملنرب واملحربة
هذه من شخص كل يف يحققانها والعودية فالرتبيع وورقة، وبيت تابوت من
والدقيق، والدهان والكاغد والجوهر الثوب كبياض األلوان وكذلك األشخاص،
الثوب بياض إن يقال: حتى باالنقسام املعقولة البياضية تتصف أن غري من
العلم وكذلك الكاغد، يف ظهرت كما الثوب يف ظهرت حقيقتها بل منها، جزء
وهو ثالث ومعلوم كلها. األسماء وجميع والبرص والسمع واإلرادة والقدرة
فيهما وما واألرض والهواء العوالم من تحويه وما واألفالك األمالك كله، العالم
هللا جعل الذي الخليفة اإلنسان وهو رابع ومعلوم األكرب. امللك وهو العالم من

تسخريه.39 تحت املقهور العالم هذا

االصطالحية، باللفظة عنه يعرب لم وإن الوجود، بوحدة القول هو الكالم فهذا
ليست إنها أو صدقت، العالم إنها قلت: (فإن الحق وهي العالم هي الكلية فالحقيقة

صدقت). الحق ليست أو الحق إنها أو صدقت، العالم
ليس عنه صدر ما ألن الحق؛ أحدية تنايف ال إنها يقولون: الوجود بوحدة والقائلون:
وال يتكثر ال أحديته يف الحق ولكن وتتغري، تتكثر التعينات وهذه التعيُّنات، من رضبًا إال
يشء معه يكن ولم هللا كان الذاتية أحديته صورة يف تجىل «فإن القاشاني: يقول يتغري،
ال فإنها الواحد، يف والربعية والثلثية النصفية بطون املتناهية الغري األعداد فيه وبطنت
وأنشأ األعداد أظهر تجلياته ومراتب تعيناته صورة يف تجىل وإن بالعدد… إال تظهر

هو».40 إال الوجود يف وليس تنزالته، مراتب وتلك األزواج،
عربي: ابن وقال

.١٥٣ صفحة ١ جزء الفتوحات 39
.٦٥ صفحة الفصوص رشح 40
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ك��ان��ا ال��ذي ك��ان ل��م��ا ول��والن��ا ف��ل��واله

الوجود، من الظاهر الجزء نعدم ال ذهبنا ولو الوجود، من أصيل جزء أننا أي:
الفصوص: ختام يف أيًضا عربي ابن ويقول أصيل… أنه ينفي ال وظهوره

معتقده، صورة يف إال له أظهر ال أي: بي، عبدي ظن عند أنا تعاىل: قال
الذي اإلله فهو الحدود تأخذه املعتقدات فإله قيد، شاء وإن أطلق شاء فإن
نفسه، وعني األشياء عني ألنه يشء؛ يسعه ال املطلق اإلله فإن عبده، قلب وسعه

يسعها. وال نفسه يسع فيه: يقال ال واليشء

واإلله املعتقدات، إله األول اإلله — واحد إله وهما — إلهني هناك أن ذلك ومعنى
وعني نفسه عني ألنه يشء؛ يسعه ال والثاني العبد، قلب يسعه واألول املطلق، هو الثاني

األشياء.
عني هللا دام ما الوجود بوحدة يقول: بأنه نحكم أن نستطيع الترصف من وبقليل

األشياء.41 من العالم دام وما األشياء،
فقال: الخلق نشأة يفصل أن عربي البن بدا وقد

املوصوفة الرحمانية املحمدية الحقيقة فيه موجود وأول الهباء، الخلق بدء
لعدم يحرصها أن وال اإللهي العرش وهو الرحماني العرش عىل باالستواء
وال بالوجود تتصف ال التي املعلومة الحقيقة من ُوِجد ُوِجد؟ وممَّ التحيز.
بنفس القائم املثال عىل وجد؟ مثال أي وعىل الهباء. يف وجد؟ وفيم بالعدم.
غايته؟ وما اإللهية. الحقائق إلظهار وجد؟ ولم به. بالعلم عنه املعرب الحق
فغايته امتزاج، غري من منشئه من حظه عالم كل فيعرف املزجة من التخلص
والعالم اإلنسان، عدا ما وهو األكرب العالم أفالك ومعرفة حقائقه إظهار

البيت: هذا إليه وينسبون النظرية بهذه قال أنه عربي ابن خصوم يؤكد 41

ك��ن��ي��س��ت��ي ف��ي راه��ب إال ال��ل��ه وم��ا إل��ه��ن��ا إال وال��خ��ن��زي��ر ال��ك��ل��ب وم��ا

القتل. من نجا ملا فعل لو ألنه الجرأة؛ هذه عربي ابن يجرؤ أن أستبعد وأنا
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وحركاته ومقاماته وأفالكه وسببه وعلته العالم روح اإلنسان يعني األصغر
هو كذلك الجسم طريق من صغري عالم اإلنسان أن فكما … طبقاته وتفصيل
العالم. يف هللا خليفة ألنه التأله له وصح الحدوث؛ طريق من حقري إله أيًضا

هلل.42 مألوه اإلنسان أن كما مألوه، له مسخر والعالم

باالستواء املوصوفة فهي يشء، كل إليها يرد ألنه مدهشة؛ هذه املحمدية والحقيقة
إلهية، حالة هذه أن ا جدٍّ ومفهوم أين، يحرصها فال تتحيز ال وهي الرحماني، العرش عىل
نشأ ألنه مألوه وهو الكون؛ يف يترصف ألنه إله هو واحد؛ وقت يف ومألوه إله واإلنسان
شيئًا كل هذا أفيكون األلوهية، ودرجة العبودية درجة درجتني، له أن أي: الحق: عن

الوجود؟ بوحدة القول غري
بني واحدة النسبة أن يتصورون بحيث الحمق من ليسوا الوجود بوحدة القائلني إن
املوجودات بعض وأن تختلف، الحقائق بأن االعرتاف من لهم مفر وال املوجودات، جميع
من جزء أنه إال يفهم يكن لم هللا» «أنا وقال: وقف الذي واملجذوب بعض، من أعظم

الوجود. من نشهد ما بغري تتصور ال التي األبدية الحقيقة
التي التوحيد نظرية البسيطة النظرية يعرف ال عربي ابن أن القول: وخالصة
بني النسبة هي إليه العالم نسبة وأن العالم، عن االنفصال كل منفصل هللا بأن تقيض
يغض حني أي: الفرض، طريق عن إال الذاتية األحدية يعرف ال عربي ابن فيكون» «كن
معلول بعضها طبقات إىل يقسمه العالم يشهد حني ولكنه الوجود، يرى فال برصه

الوجود. يف ما أصل املحمدية الحقيقة ويجعل لبعض،
عالم كل فيعرف املزجة من التخلص الخلق غاية بأن قوله: وهي مريبة عبارة وهنا

امتزاج. بغري منشئة من حظه
ما نحو عىل الحق ضمري يف كان العالم أن معناها أيكون العبارة؟ هذه رس فما

البذور؟ ضمائر يف البواسق األشجار تكون
يقول: حني ذلك عن يفصح يكاد عربي ابن إن

إيجاده من إليه يرجع لم كان، عليه ما عىل اآلن وهو معه، يشء وال هللا كان
خلقه قبل ومسمى لنفسه موصوًفا كان بل عليها، يكن لم ما صفة العالم

.١٥٢ صفحة ١ جزء الفتوحات 42
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علمه ما حد عىل وبدءه العالم وجود أراد فلما خلقه، بها يدعوه التي باألسماء
التنزيه تجليات من تجل برضب املقدسة اإلرادة تلك عن انفعل بنفسه بعلمه
ليفتح الجص البناء طرح بمنزلة هي الهباء، تسمى حقيقة الكلية، الحقيقة إىل
إنه ثم … العالم يف موجود أول هو وهذا والصور، األشكال من شاء ما فيه
بهيويل األفكار أصحاب ويسميه الهباء، ذلك إىل بنوره تجىل وتعاىل سبحانه
ذلك يف يشء كل تعاىل منه فقبل والصالحية، بالقوة فيه كله والعالم الكل،

الرساج.43 نور البيت زوايا كقبول واستعداده قوته حسب عىل الهباء

أنه ونعرف الحكماء، بمذاهب التأثر كل متأثر عربي ابن أن نفهم الفقرة هذه ومن
الوجود.44 بوحدة القول: يضمر أنه ونفهم البعد، كل التوحيد بساطة عن بعيد

والقاشاني النابليسوالشعراني

يف بليغ أثر لها كان الدين محيي اصطنعها التي املناورات هذه أن عىل ننص أن بقي
الحالج أفصح ما بمثل غرضه عن أفصح كان الرجل هذا أن فلو الصوفية، الثقافة عمق
أمام الباب فتح واإلشارات الرموز آثر حني ولكنه بالقتل، منه صدورهم الناس لشفى
بيت وهذا األمثال، قليلة أدبية نهضة مبعث كتبه فكانت والفقهاء الصوفية من الدارسني
أجل ومن األخالق، وحياة األدب حياة يف األثر بليغ كان عربي ابن تصوف فإن القصيد:

الكتاب. هذا بناء يف عظيمة منزلة له تكون أن صح هذا
ترك فيما جيًدا فكرنا إذا إال واألخالق األدب عالم يف أهميته تعرف ال عربي ابن إن
القصائد، ومئات الصفحات ألوف ترك أنه نتذكر أن يجب واألخالقية، األدبية الثروة من
يف يخوضون كيف الناس علم وأنه واإلشارات، للرموز الطواعية عىل اللغة راض وأنه
أصول ومن اليونانية الفلسفة من درس ما هضم وأنه يسلمون، ثم األحاديث أخطر

.١٥٤ صفحة ١ جزء الفتوحات 43
باحثًا عربي ابن نتصور أن نستطيع ال أننا والواقع ا، جدٍّ ظاهر الحكماء بمذاهب عربي ابن تأثر 44

عارضته لقوة ولكنه الفلسفية باملذاهب متأثر بالفعل هو قلبه. وحي عند أو الرشع أصول عند يقف
اإلسالمي العلم فيض من األقل عىل هو أو الكشف، ثمرة هو عنده ما بأن يقنعك يكاد قلمه ومرونة

الرصف.
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من مزاج إىل كله ذلك أحال ثم اإلسالمية، والديانة النرصانية والديانة اليهودية الديانة
ويطول. رامه من عىل يعز الدقيق الفلسفي الفكر

فتلك عنه، الدفاع أو عليه، الرد يف صنفت التي املؤلفات خطر نتذكر أن ويجب
الجليل. الباحث ذلك أثر تقويم عند إغفالها يمكن ال فكرية حركة

املرصيني. بني التصوف يف ألف من أشهر والشعراني بالقاهرة، الشعراني جامع
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النرصانية البيئات يف عربي ابن تأثري

من بد ال ولكن املفكرين، من بعده جاء فيمن عربي ابن أثر لبيان املجال يتسع وال
فضل. أي فضل عليها له كان ثالث شخصيات إىل اإلشارة

عربي وابن الصوفية، أشعاره عن وسنتحدث النابليس، الغني عبد شخصية األوىل
يدرك أن من أضعف ذاته يف النابليس كان وإن الشخصية، هذه تكوين يف بليغ أثر له

اإلدراك. تمام عربي ابن
يستكثر انحطاط عرص كان فقد فيه، نشأ الذي للعرص مدين النابليس أن والحق

الناس. إليه يلتفت أن أمكن ما ذلك ولوال القليل، فيه
مقام مرص يف لها كان جذابة شخصية وهي الشعراني، شخصية الثانية الشخصية

ملحوظ.
من قريبة بلدة وهي شعرة، أبي بساقية ونشأ ،٨٩٨ سنة قلقشندة يف الشعراني ُولد
وشغل القاهرة. علماء عىل تفقه ثم الشعراني، ينسب شعرة أبي ساقية وإىل سنرتيس،
طريًفا كتابًا آرائه رشح يف وألف الدين. محيي بأدب عظيمة فتنة ففتن بالتصوف نفسه
— وتويف الفتوحات. كتاب واخترص األكابر» عقائد بيان يف والجواهر: «اليواقيت سماه

.٩٧٣ سنة — هللا رحمه
الوجود بوحدة القول: فتنة من عربي ابن تربئة الحرصعىل يحرصكل والشعراني
زيادات إليها أضيفت عربي ابن مؤلفات أن عىل جازًما إرصاًرا يرص وهو بالحلول،45 أو

اإلسالمي. العالم يف سمعته تشويه الدساسون بها أراد

الشعراء: أحد قول الحلول عن الشعر يف جاء ما طريف من 45

وأب��ص��ار ب��أس��م��اع وش��اه��دوه ل��ه ش��ب��ي��ه ال ال��ن��ص��ارى رآه ل��م��ا
ال��ب��اري ال��واح��د ذاك األن��س ص��ورة ف��ي ث��ان��ي��ة ح��ل وق��ال��وا س��ج��وًدا خ��روا

آخر: وقال

ب��ال��ن��ظ��ر ع��ي��ن��اي ت��أك��ل��ه ت��ك��اد غ��ص��ن ع��ل��ى ب��در م��ن ن��ف��س��ي ت��ف��دي��ه
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السنة أهل من عربي ابن جعل حني اإلرساف بعض أرسف الشعراني أن نراه والذي
إرساف ولكن الصوفية، الشطحات من مثله عن يصدر ما عنه نفى وحني والجماعة،

إخالص.46 عن صدر ألنه مقبول؛ الشعراني
وهذا ،٨٨٧ سنة املتوىف الفصوص شارح القاشاني شخصية الثالثة الشخصية
بوحدة يقول: عربي ابن أن يفهم فهو االختالف، كل الشعراني عن يختلف الرجل
ألن الدرس؛ يستحق القاشاني ورشح األساس. هذا عىل الفصوص يرشح وهو الوجود،

العقول. من قليل إال بها يطوف ال حقائق فيه وألن املفكرين؛ من مؤلفه
ميالًدا يجعله يكاد القاشاني فإن السالم، عليه عيىس ميالد املثال سبيل عىل ولنذكر
متوهم وماء مريم من محقق ماء من خلق عيىس جسم أن يف عربي ابن ويوافق طبيعيٍّا
صورة يف مريم من دنا ملا جربيل أن ويقرر النفخ، ذلك رطوبة يف رسى جربيل من
النقاء وقت النساء يف الشهوة هيجان أكثر ألن البرشية؛ بحكم شهوتها تحركت البرش
الشهوة غلبة وقت الوقت وكان الدم، انقطاع وقت لالغتسال انتباذها وكان الحيض، من
الطاهر النقي الرحم إىل النفخ مع ماؤها وجرى فاحتلمت املليح الشاب هذا بدنو ففرحت
ألن جربيل؛ نفخ من متخيل متوهم وماء مريم من محقق ماء من عيىس وخلق فعلقت،
املصري رسيعة هوائية أجزاء مع بالفعل مائية لطيفة أجزاء فيه رطب الحيوان من النفخ

املاء. إىل
يقول: ثم

صورة يف جربيل ولتمثل أمه إىل فالنتسابه البرش صورة عىل عيىس كون وأما
أرشف وألن املتعارفة؛ والحكمة املعتادة السنة عىل تكونه فكان السوي، البرش
هللا؛ عند املكرمة تعاىل هللا صورة عىل املخلوقة اإلنسانية الصورة هي الصور

ال��ص��ور ف��ي ال��ح��ل��ول��ي��ي��ن ق��ول ص��دق��ت رؤي��ت��ه ع��ن��د ف��ي��ه ت��ف��ك��رت إذا

نقلناهما الشاهدان وهذان الحلول. وبني الوجود وحدة بني الفرق إىل يفطنون ال األغلب يف والشعراء
كمعبوده»، محبوبه جعل «من العنوان هذا لهما تخري وقد ٢٢ صفحة ٢ جزء األصفهاني محارضات من

واألحاسيس. األخيلة تلوين يف التصوف أثر من وهذا
الكتاب. هذا من الثاني القسم يف بالتفصيل الشعراني إىل سنعود 46
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يوجده؛ الذي النوع صورة يف إال اإليجادية الحرضات يف يتجىل ال هللا وألن
إنسانية.47 صورة يف متجليًا كان صباًحا أربعني بيده آدم طينة خمر ملا ولهذا

والطبيعة اإلنسانية الطبيعة بني باالمتزاج يرصح يكاد أنه نفهم التأمل من وبقليل
الوجود. بوحدة القول هو وذلك اإللهية،

يعرفه الذي عربي ابن تامة، مسايرة عربي ابن يساير القاشاني أن األمر وجملة
بعيد. الشخصيتني بني الفرق فإن الشعراني، يعرفه الذي عربي ابن ال هو،

الحديث الجيل يف تأثريه

اإلسالمية؟ البيئات عند عربي ابن تأثري وقف هل ولكن
التلوين. بعض أفكارها ولون املسيحية البيئات إىل روحه رسى فقد ال،

اإللهية، الكوميديا نظم حني عربي بابن تأثر دانتي أن املسترشقني بعض ويؤكد
يف يتشابهان الرجلني وأن قبل، من عربي ابن ألفه كان دانتي به جاء ما معظم وأن
فكرة يف اثنان يتفق أن املعقول ومن الفنية. واألساليب واالصطالحات واألمثال الصور
إال يفرس ال فأمر والصورة الفكرة يف اثنني اتفاق أما الخواطر، توارد من فهذا عامة،

املحاكاة. أو بالنقل
والربوق والشعاع االنعكاس يستعمل منهما فكل ولذلك (نور)؛ كليهما عند «فاهلل
واملجازات. التشابيه بنفس موصوف النور هذا و(تجيل) مراده. عن للتعبري والنورانية
مع للحقري كعالقة املرآة ومثل بالخالق الخلق عالقة إلظهار ومركزها الدائرة مثل أن كما

اإللهية».48 الكوميديا يف نراهما ما كثريًا عربي ابن استعملها التي العظيم
عربي ابن خصها وقد األرقام، خواص يف عربي ابن منوال عىل دانتي نسج وقد
عن دانتي نقله الصوفية الطريقة عىل األحالم وتفسري طوال. بفصول الفتوحات يف
وابن بيض، ثياب يف جميل شاب هيئة عىل منامه يف ربه دانتي رأى فقد عربي، ابن
الخيال صنعة من ذلك يجعل كان وإن للرسول، جربيل تجسد كما ربه له تجسد عربي

فيقول:

.١٧٤ صفحة الفصوص رشح 47

وإليه بالسيوس، آسني كالم لخص الذي فهو ١٢٣ صفحة الطيباوي اللطيف عبد كتاب راجع 48

الفقرات. هذه تحرير يف رجعنا
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كما عيني خارج من محبوبي يل يجسد حبي كان أن الخيال قوة بي بلغ ولقد
وأصغي ويخاطبني إليه، أنظر أقدر فال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول جربيل يتجسد كان
يقف املائدة إيل قدمت كلما طعاًما، أسيغ ال أياًما تركني ولقد عنه. وأفهم إليه
تشاهدني؟ وأنت أتأكل بأذني: أسمعه بلسان يل ويقول إيلَّ وينظر حرفها عىل
نظري من وثملت سمنت حتى منه وأمتلئ جوًعا، أجد وال الطعام من فأمتنع
مع سمني من يتعجبون بيتي وأهل أصحابي وكان الغذاء، مقام يل فقام إليه،
وال جوًعا أجد وال ذواًقا أذوق وال الكثرية األيام أبقى كنت ألني الغذاء؛ عدم
وسكوني.49 وحركتي وقعودي قيامي يف عيني نصب يربح ال كان لكنه عطًشا،

دانتي كتب ما يقابل الذي أن الطيباوي50 نقلها التي نيكلسون مالحظات ومن
رشح يف رغبته بني وقد الكاتبني، عند بالنثر الشعر اختالط يشهد عربي ابن كتب وما
األشواق». «ترجمان قصائد رشح عىل عزم حني عربي ابن فعل كما الحب يف قصائده

فتاة فصادفته منفرد مكان إىل (Beatrice)بياتريس حبيبته موت بعد دانتي وذهب
عربي ابن ذهب وملا غرامية، قصائد فيها فنظم بحبه البوح عىل يقدر ولم بها هام جميلة

األشواق».51 «ترجمان قصائده فيها فنظم أصبهانية بفتاة هام مكة إىل
الذي هو الفكرية األصول تعقب عىل املسترشقني حرص إن يقال: أن يمكن وقد

دانتي. عىل سيطرتها يف عربي ابن قوة تجسيم عىل حملهم
وكان عرصه، وبعد عرصه يف الناس شغل عربي ابن أن نكرانه يمكن ال الذي ولكن
اإلسالمية؛ املعارف إىل يتشوفون واإلسبانية والفرنسية اإليطالية األقطار يف النصارى
الوسطى القرون يف النصارى وكان امليتافيزيكية، املسائل تمس كانت األغلب يف ألنها

والديارات. الكنائس يف املجادالت محور ويجعلونها املسائل بهذه يهتمون
واألخالق؟ األدب يف آثاره أين اليوم؟ عربي ابن وأين تقولون: قد

دائرة يف عنه كتب وما املسترشقني، أوساط يف عظيمة منزلة عربي البن بأن ونجيب
عنه كتب من أر فلم مرص يف أما الرجال. أعاظم من عندهم بأنه يشهد اإلسالمية املعارف

.٤٢٩ صفحة ٢ جزء الفتوحات 49
.١٣٤ صفحة 50

الطيباوي. كتاب من ١٢٥ صفحة 51
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وهما اآلداب كلية بمجلة نرشهما بحثني يف عفيفي، العال أبي الدكتور غري جدية بطريقة
منذ خمد اإلسالمية الجماهري يف أثره ولكن الغموض. غري عليهما يعاب ال جيدان بحثان
الحفيظ عبد األستاذ صديقي به فتن حني األول: مكانني، يف إال صداه أسمع ولم زمان؛
شاكر محمد الشيخ أستاذنا اصطفاه حني والثاني: مجذوب، رجل إىل حوله فقد خليفة،

ودين.52 أدب من فيه بما تيمنًا النجباء، أبنائه ملواليد سجًال فواتحه فجعل
الفتوحات بكتاب ينتفع أن مبارك الحميد عبد عيل الشيخ األستاذ عىل مرة واقرتحت
العوام إىل تنقل أن تريد ال ألنها ذلك: تمنع األزهر مشيخة بأن فأجابني الوعظ، دروس يف

اإلحياء. كتاب وال فقال: اإلحياء، بكتاب انتفع فقلت: التصوف، علم دقائق
نرش أبًدا يريد ال فاألزهر العهد، لهذا مرص يف الدينية العقلية من جانبًا يرشح وهذا
األخالق. عالم يف التصوف سلطة من مظهر ذاتها يف هي املقاومة وهذه الصوفية، الثقافة
مقاومة يف األزهر مشيخة فكرت أن ١٣٥٤هـ) (سنة املايض العام يف حدث وقد
املراغي مصطفى محمد الشيخ األكرب األستاذ فضيلة وكتب رسمية، مقاومة التصوف
عليه رد أن وقع ولكن محمد، بك العزيز عبد سعادة السابق األوقاف وزير إىل ذلك يف كتابًا
لالصطدامات إحياء املصاولة هذه وكانت عنف، فيه بجواب البكري الحميد عبد السيد
أخبارها بعض القارئ سريى تراث املذهبني بني وكانت والحقيقة، الرشيعة بني القديمة

الكتاب. هذا من الثاني القسم مقدمة يف

نصه: ما الرابع الجزء فاتحة يف األستاذ كتب 52

املبارك شعبان من الرابع الخميس ليلة يف نفسك. عىل أثنيت كما أنت عليك، ثناءً أحيص ال اللهم
شهر من السابع وليلة العشاء أذان وقت النبوية الهجرة من عرش وسبعة مئة وثالث ألف سنة
عليهم هللا رضوان الصالح بالسلف فتيمنًا غالم، الفقري للعبد ولد أفرنكية ١٨٩٩ سنة ديسمرب
ولقب الغزايل حامد أبي وسيدي العربي ابن الدين محيي سيدي اسم بني له أجمع أن اخرتت
من مولده تاريخ ذلك وجمل الدين، محيي حامد أبو محمد ترى كما فإنه الثاني، وكنية األول
حامد أبو السيد املبارك شعبان أوائل يف ولد يأتي: ما فكان التاريخ له أتممت وقد األلف بعد

شاكر. محمد كاتبه ١٣١٧؛ سنة الدين محيي محمد

ويهتم عرشة) (سبع مكان عرش) (سبعة يضع شاكر محمد الشيخ أستاذنا أن النص هذا من ويظهر
الزمان. من حينًا املسلمني عند شاعت يهودية بدعة األصل يف وهو الجمل بتاريخ
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الوجود. بوحدة القول سبيل يف استشهدوا من أشهر والحالج بغداد، يف الحالج رضيح

ألننا عربي؛ بن الدين محيي شخصية يف الكالم من أسلفنا بما نكتفي أن آن فقد بعد أما
األحوال. بعض يف يطلب واإليجاز كتاب، من فصًال نكتب وإنما كتابًا، عنه نكتب ال

يهمه إنسان الدنيا يف دام ما الناس سيشغل عربي ابن أن القارئ يتذكر أن ويكفي
ما عىل الوقوف يهمه إنسان الدنيا يف دام ما الناس وسيشغل اإلسالمي، التصوف درس

الوجود. أرسار درس يف الذكاء صنع
يف كله العمر قىض رجل إنه قولوا: ولكن أصاب، أو عربي ابن أخطأ تقولوا: ال

الروح. ومناجاة العقل محاورة
الصوفية، بشطحات تذكر أدبية شطحة من البحث هذا ختام يف بد يكن لم فإن
شعره ديوان إال القبول، بعض أو القبول، كل يقبل ما عربي ابن آثار يف بأن أرصح فإني

وفضول: لغو أرى فيما فإنه

م��ع��اي��ب��ه ت��ع��د أن ن��ب��ًال ال��م��رء ك��ف��ى ك��ل��ه��ا س��ج��اي��اه ت��رض��ى ال��ذي ذا وم��ن

البيان. وأقطاب الفكر أعالم بني عربي ابن عىل وسالم
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احلالج مرصع

العلوية والحقيقة املحمدية والحقيقة العيسوية الحقيقة

النظرية هذه ضحايا أشهر عن كلمة فلنقل التفصيل، كل الوجود وحدة نظرية فصلنا
الحالج.1 منصور بن الحسني وهو

كثرة منها كثرية، نواح من السالم عليه املسيح يشبه عنه) هللا (ريض والحالج
الصلب. إىل املصري وبشاعة األتباع، وكثرة التنسك، وقوة السياحات،

يقول كان فاملسيح العقلية، الناحية من ا جدٍّ قوي والحالج املسيح بني والتشابه
الوجود. بوحدة الحالج قال كما الوجود، بوحدة

من املسيح تربئ التي القرآنية النظرية معارضة يف نفكر ال أننا فنقرر ونسارع
ترتضيها التي األحوال أحسن يف املسيح يضع أن يريد فالقرآن هللا، ابن بأنه القول:

املربوب. وبني الرب بني وتفصل العباد، وبني هللا بني تفرق وهي اإلسالمية، النظرية
التأمل بعد فلسفية نظرة إليه ننظر أن من يمنع ال املسيح لعقيدة القرآن تقرير إن
درسها نستبيح ولكننا القرآن، بأدب تأدبًا نرفضها نظرية وهي النرصانية، النظرية يف

الفلسفية. الفروض من فرًضا بها لنرشح

االمتحان لجنة اعرتضت وقد املناسبات، من سيأتي فيما الوجود وحدة لنظرية كثرية تفصيالت سرتد 1

ظهوًرا لتظهر مكان إىل مكان من بها التنقل آثرنا بأننا ونجيب النظرية، هذه عن الكالم توزيع عىل
اليوم. بعد غموضها أحد يشكو ولن الباحثني، أذهان يف مشوشة وهي أجيال مضت فقد جليٍّا،
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الحالج تشيع

مذاهب، العبارة هذه تفسري يف ولهم هللا، ابن إنه قال: املسيح أن عىل النصارى يجمع
مجازية. عبارة رأوها والخواص حقيقية، عبارة رأوها فالعوام

La Vie de يسوع» «حياة كتابه يف Renan رينان ارتضاه ما هو تفسري وأظرف
إىل ينظر هللا أن يعني واملربوب، الرب بني للعطف تصوير ذلك إن يقول: وهو ،Jésus

الغايل. ابنه إىل الرحيم األب ينظر كما عيىس
قال فقد املسيح قول من تكن لم فإن الدرس، تستحق عبارة هللا» ابن «أنا وعبارة

املسيح. أتباع بها
الفلسفية؟ الوجهة من العبارة بهذه املراد فما

سماه ما تشبه العبارة هذه أن — إثم غري وبعضه إثم الظن وبعض — أظن أنا
(قبة عليه قامت الذي العماد هي املحمدية والحقيقة املحمدية، بالحقيقة الصوفية
التي املدبرة القوة فهي والناس، هللا بني الوصل صلة هي عربي، ابن عرب كما الوجود)

يشء. كل عنها يصدر
أصول من مأخوذة الصوفية غالة عند املحمدية الحقيقة نظرية تكون ذلك وعىل

نرصانية.
الوجود. وبني هللا بني الصلة أنه أفرتض فيما ذلك ومعنى هللا، ابن هو فعيىس

إال عيىس فوق يكن لم كما األحدية، الذات إال فوقه وليس التعينات، أول هو ومحمد
هللا. أي: األب،

الوجود. النعدم عيىس فلوال عيىس، يخاطبون حني هللا يتمثلون والنصارى
الوجود. النعدم محمد فلوال محمًدا، يخاطبون حني هللا يتمثلون والصوفية

برشية. صورة يف املوجد هو أو برشية، صورة يف يتمثل ولكنه هللا، ابن هو وعيىس
برشية. صورة يف املوجد هو أو برشية، صورة يف يتمثل ولكنه هللا، رس هو ومحمد

الوجود. فانعدم الوجود وبني هللا بني الصلة النعدمت لواله فعيىس
ومحمد:

ج��ي��ل وال خ��ل��ق وال زم��ان وال أف��ق وال ال أرض ك��ان م��ا ل��واله

كلمات. دعوته بلغوا الذين الرسل من وأتباعه «الكلمة» هو وعيىس
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كلمات. األنبياء وجميع «الكلمة» هو الصوفية عند ومحمد
خصوصية. لهم عيىس أتباع وبعض

طالب. أبي بن عيل يف الشيعة يراه كالذي خصوصية، لهم محمد أتباع وبعض
عيىس.2 رسالة بلغوا الذين الرسل من صورة عىل أتباع من «األئمة» كان وربما

ومن الرسول» «عبد يسمون املسلمني وجمهور املسيح» «عبد يسمون واملسيحيون
الحسني». «عبد أو األئمة» «عبد أو األمري» «عبد يسمي من الشيعة

نرصانية. أصول لها الشيعية أو الصوفية النظريات بعض أن القارئ يرى هذا ومن
إىل صورة من وتنتقل بعض، عن بعضها يتسلسل الفلسفية فاآلراء ذلك: يف غضاضة وال

التاريخ.3 لها يفطن لم وإن صورة

ورقم عرش، االثني األئمة عدد مرجعه ساعة عرشة اثنتي إىل اليوم تقسيم أن رأى من الشيعة من 2

إىل شؤمه يرجع وقد املسيح، خان برفيق اتصل ألنه نحس؛ النصارى عند فيه ١٣ ورقم سعد، فيه ١٢
إرسائيل. بني عند النقباء عدد وهو ١٢ رقم تجاوز

يقول: فرأيته الجيالني كتاب يف نظرت بأسابيع الكالم هذا كتابة بعد 3

وسببه املحمديني، دون فهم تعاىل، الحق إىل املاضية األمم جميع من أقرب فإنهم النصارى وأما
قالوا: ثم التجزئة بعدم قالوا: ثم القدس وروح ومريم عيىس يف فعبدوه تعاىل هللا طلبوا أنهم
ملا لكنهم اإللهي، بالجناب الئق تشبيه يف تنزيه هذا وكل عيىس، محدث يف وجوده عىل بقدمه

املوحدين. درجة عن نزلوا الثالثة هؤالء يف ذلك حرصوا

.١٠٥ صفحة ٢ جزء الكامل اإلنسان
املحمدية الحقيقة بني وليس النرصانية، النظرية مع تلتقي الصوفية النظرية نرى التأمل وعند

شكلية. فروق إال العيسوية والحقيقة
وهو آخره إىل أوله من الوجود أفالك عليه تدور الذي القطب هو الصوفية عند الكامل فاإلنسان
النصارى أن حني عىل واحد، أقيم وهو الرسول، محمد وهو اآلبدين، أبد إىل الوجود كان منذ واحد
الصوفية، عند محمد هو واحد شخص يف تتمثل الوجود وبني هللا بني فالصلة أقانيم، بثالثة يؤمنون

النصارى. عند ثالثة يف تتمثل الوجود وبني هللا بني والصلة
وسيط. بدون مطلًقا شيئًا يصنع ال هللا أن املذهبني بني ويجمع

الوهاب عبد الدكتور نقل فقد النرصانية. النظرية تصحيح يهمه كان من املسلمني الصوفية ومن
نصه: ما األصبهاني هاتف عن عزام
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والنقباء واألئمة الرسل

جوهر يف كان الحالج نرى التأمل عند ولكن مرة، أول يراه ملن جافيًا يبدو الكالم وهذا
يف وجد وقد «املحمدية». الحقيقة مكان يف «العلوية» بالحقيقة يعتقد وكان شيعيٍّا، رسه
داخل ويف تعويج، عىل مكتوب تعاىل هللا اسم فيها «صورة مريديه أحد إىل رسائله بعض
هللا بني الصلة هو عليٍّا يرى أنه ذلك ومعنى السالم».4 عليه عيل مكتوب التعويج ذلك

الوجود. وبني
ال ولكننا نفسه، عن التهمة هذه نفى وقد الربوبية، ادعى أنه الحالج إىل ونُسب
النبوة، ادعى أنه إليه نسب وكذلك االئتالف؛ كل مذهبه مع تأتلف ألنها عليه؛ نستبعدها

بغريب. ذلك وليس
فما مخالة ومعه رجل بالدينور عندنا حرض قال: بسنده البغدادي الخطيب حدث
«من عنوانه: للحالج كتابًا فيها فوجدوا املخالة ففتشوا بالنهار وال بالليل يفارقها كان

فالن». بن فالن إىل الرحيم الرحمن
كتبته. وأنا خطي هذا فقال: عليه وعرض الحالج وأحرض بغداد إىل الخطاب فوجه
هذا ولكن الربوبية، أدعي ما فقال: الربوبية! تدعي فرصت النبوة تدعي كنت فقالوا:

آلة.5 فيه واليد وأنا هللا، إال الكاتب وهل عندنا، الجمع عني
أو عيلٍّ صور من نفسه يرى الحالج أن هو الحق والوجه التخريج، يف لباقة وهذه

املوجودات. لسائر املوجد هو محمد. أو وعيلٌّ محمد. صور من

يسمى أن يصح كيف التثليث؟ عار وتحمل التوحيد طريق تضل إالم الكنيسة: يف لنرصاني قلت
بالكفر، ترمنا لم الوحدة من علًما عندك أن لو فقال: القدس؟ وروح واألب االبن الواحد الحق

مرايا. ثالث يف املنري وجهه من شعاًعا رمى األزيل املحبوب فإن

.١٣٥١ سنة شوال ١٥ الجمعة مساء يف الوادي جريدة انظر
كل من يتجىل «الحبيب يقول: إذ ثانية كلمة يف هو عنه عرب بما إال النرصاني ينطق لم وهاتف

األبصار». أويل يا جهة
ص١٣٦. ج٨ بغداد تاريخ 4

ص١٢٧. ج٨ بغداد تاريخ 5
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والربوبية؟ النبوة يدعي أن للحالج اتفق هل

نظر يف الرب هو فاملسيح أساطري، تكن لم ولعلها املسيح، باسم الحالج تنطق واألساطري
بأن يشهد والقرآن الصوفية، من مريديه نظر يف الرب هو والحالج النصارى، من أتباعه
شبِّه وإنما يصلب لم إنه يقولون: الحالج وأتباع صلبوه. ملن شبه وإنما يصلب لم املسيح

صلبوه.6 ملن
الناس. أوهام ويف العقائد عالم يف نفسه يعيد والتاريخ

حبهللا يف الحالج هيام

تشهد وأشعاره الحلول، بنظرية أو الوجود وحدة بنظرية يؤمن كان الحالج أن والواقع
األحباب: بعض خطاب يف يقول فهو بذلك

ك��ت��اب ب��غ��ي��ر روح��ي إل��ى ك��ت��ب��ت وإن��م��ا إل��ي��ك أك��ت��ب ول��م ك��ت��ب��ت،
خ��ط��اب ب��ف��ص��ل م��ح��ب��ي��ه��ا وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا ف��رق ال ال��روح أن وذل��ك
ج��واب��ي ال��ج��واب رد ب��م��ا إل��ي��ك وارد م��ن��ك ص��ادر ك��ت��اب ف��ك��ل

يقول: أو

ال��ف��ت��ق ب��ال��م��س��ك ال��ع��ن��ب��ر ي��ج��ب��ل ك��م��ا روح��ي ف��ي روح��ك ج��ب��ل��ت
ن��ف��ت��رق ال أن��ا أن��ت ف��إذا م��س��ن��ي ش��يء م��س��ك ف��إذا

يقول: أو

ال��زالل ب��ال��م��اء ال��خ��م��رة ت��م��زج ك��م��ا روح��ي ف��ي روح��ك م��زج��ت
ح��ال ك��ل ف��ي أن��ا أن��ت ف��إذا م��س��ن��ي ش��يء م��س��ك ف��إذا

وبني بينه الصلة يجعل فهو واملحبوب: املحب بني بالوحدة يقول أنه ذلك ومعنى
الوجود. واجب وبني بينه كالصلة أصفيائه

.١٤١ صفحة 6
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الحب أرسار إذاعة عىل الحالج ندم

فقد محزنة، قصة هللا حب يف وقصته الفناء، حد إىل هللا أحب الحالج أن أيًضا والواقع
له فكان مختلفات؛ أشكاًال ومخربه مظهره يف وتشكل أرض، إىل أرض من املسكني تنقل

الشقاء. رضوب أفظع محبوبه سبيل يف ولقي رأي، قوم كل ومع حال، أرض كل يف
كل يف يراه الذي املمنوع الحبيب الحبيب، طيف يشاهد وهو الطوال السنني قىض

والحنني. الوجد غري بيشء منه يظفر وال موجود،
األبصار يُغيش الذي النور يحب كان يُنال، وال يُدرك ال حبيبًا يحب املسكني كان

والظنون. األوهام فوق ألنه يحب؛ أن من أكرب وهللا هللا، يحب كان والقلوب،
للقتل. استهدف حتى الُعذَّال مالمة يعاني وظل هواه، يف الحالج محنة طالت وقد
وَلِقيَُه سنني، بضع حبيبه بمناجاة يظفر عساه االستخفاء، آثر دمه بإهدار حكم وملا

يقول: وأنشأ فبكى مستخٍف وهو أصفيائه بعض

وت��م��نَّ��ت ��ل��ْت أمَّ م��ا ب��ل��غ��ت ف��ال ب��ك��ت أو ل��غ��ي��رك ع��ي��ن��ي س��ه��رت م��ت��ى
وُج��نَّ��ِت وج��ن��ت��ي��ك م��ن ال��م��ن��ى ري��اض رع��ت ف��ال س��واك ن��ف��س��ي أض��م��رت وإن

والعيون بالحزن، القلب تغزو وهي األمثال، نادرة قصة ربه مع الحالج قصة إن
املزاح. وال اللعب يعرف ال الحب أن يفهم ال من وتفهم بالدمع،

كما األساطري من أسطورة َصْلبه إن لقلنا: التاريخ يف العهد بعيد الحالج كان ولو
وأخباره العهد قريب الحالج ولكن األساطري، من أسطورة املسيح صلب إن قوم: قال
كسائر مهجوًرا فرأيته زرته وقد بغداد، يف يزار قائًما قربه يزال وال األسانيد، صحيحة

املمات! وبعد الحياة يف املحبني أشقى وما املحبني، قبور
يقول: أن له ليصح املحبوب عني املحب يكون أن يتمنى الحالج كان

ال��ث��اق��ب اله��وتِ��ِه َس��نَ��ا ِس��رَّ ن��اس��وت��ه أظ��ه��ر م��ن س��ب��ح��ان
وال��ش��ارب اآلك��ل ص��ورة ف��ي ظ��اه��ًرا خ��ل��ق��ه ف��ي ب��دا ث��م
ب��ال��ح��اج��ب ال��ح��اج��ب ك��ل��ح��ظ��ة خ��ل��ق��ه ع��اي��ن��ه ل��ق��د ح��ت��ى

املحبوب؟ عني املحبُّ يكون أن صح متى ولكن
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وفيها الوجود، جدران عىل مسطورة رشيعة وهي الزمان، عىل باقية رشيعة للحب إن
السعداء. من أبًدا يكون لن املحب أن تعلن وهي املحبني، مصاير عن رصيحة كلمات

مخبول كان أنه عرف ليُقتل سجنه من أُخرج فلما يحب، فيمن مطامع للحالج كانت
وأنشد: املطامع،

ُم��س��ت��ق��رٍّا ب��أرض ل��ي أر ف��ل��م أرض ب��ك��ل ال��م��س��ت��ق��ر ط��ل��ب��ُت
ح��رٍّا ل��ك��ن��ت ق��ن��ع��ت أن��ي ول��و ف��اس��ت��ع��ب��دت��ن��ي م��ط��ام��ع��ي أط��ع��ت

فصاح: هواه، يف بلواه وأطياف هواه، أطياف بنفسه طافت ثم

ال��ح��ي��ف م��ن ش��يء إل��ى م��ن��س��وب غ��ي��ر ن��دي��م��ي
ب��ال��ض��ي��ف ال��ح��ر ف��ع��ل ي��ش��رب م��ا م��ث��ل س��ق��ان��ي
وال��س��ي��ف ب��ال��ن��ط��ع دع��ا ال��ك��أس دارت ف��ل��م��ا
ال��ص��ي��ف ف��ي ال��ت��نِّ��ي��ن م��ع َح ال��را ي��ش��رب م��ن ك��ذا

لذلك نديًما يكون أن استجاز حني نفسه قدر جهل أنه الحالج اعرتف وبذلك
والضالل. الهدى من لجج يف واآلخرين األولني أغرق الذي القهار املحبوب

األرض بقاع يف الحالج اسم سريورة

األوفياء، من كان الحالج ولكن يحب، عمن املحب يصدف ألن كافية النكبة هذه وكانت
يقول: وهو بمحبوبه فتشبث

الفناء. عىل أعني عيلَّ، الفناء ُمعني يا

بقيت وكذلك الفناء، قسوة من املحب فرحم الدعوة لهذه املحبوب استجاب وقد
املسيح ذكرى بقيت كما املصلوب، الحالج ذكرى بقيت الزمان، عىل الحالج ذكرى

املوت.7 بعد الحياة هي الحق والحياة املصلوب،

أذهان يف مختلفات صور وله األساطري، مئات اسمه حول وشاعت الحالج، سرية اللغات جميع عرفت 7

الباحثني.
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فضح كما الحب أرسار فضح فقد الغفران، يقبل ال خطأ حبه يف الحالج أخطأ
القتل. من لنجا هواه أرسار كتم ولو الحب، أرسار املسيح

ولو املحبوب، عني صار بأنه ويرصح أرض، كل يف هواه عن يتحدث الغافل مىض
يهواه. من بهواه يتحدث أن يؤذيه املحبوب أن لعرف عقل

ذلك إىل سبقنا فقد للحالج مفصلة ترجمة نكتب أن همنا من يكن فلم بعد أما
نفسه شغل وقد طوال، أعوام منذ بالفرنسية نرشه كتاب يف ماسينيون املسيو أستاذنا
املجالت، من كثري يف أخباره عن فتحدث ومىض الطواسني، كتاب عىل مهمة بتعليقات
سبيل يف استشهد كيف نبني وأن األدبية، الوجهة من الحالج صورة نربز أن أردنا وإنما

الوجود. بوحدة القول
أستاذنا إليها يلتفت لم معاني القصري الفصل هذا يف إن نقول: أن جاز وربما

ماسينيون.
من أعقل أكون أن أحب فأنا املعاني، من الفصل هذا يف أودعت عما تسألوني ال

الحالج. من أصغر كنت وإن الحالج،
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سواء؟ الحق أمام واملطيع العايص هل

يسمونه بغداد وأهل ٨٢٠ سنة نحو تويف الصوفية، أعالم من الجيالني الكريم عبد
يف منزلته عن أسأل ولم العزاوي عباس األستاذ إليه نبهني رضيح هناك وله الجييل،

الحالج. رضيح إىل ينظرون كما إليه ينظرون أنهم الظن وأغلب الناس، أذهان
األواخر معرفة يف الكامل، «اإلنسان اسمه: بالوساوس يفيض كتابًا الجيالني ترك

واألوائل».
أما الرشيعة، ألهل مجاراة إال الوساوس من الكتاب ذلك محصول بأن نقل: ولم

الحقائق. من محصوله فريون الحقيقة أهل
الثقافة ألوان من املريد يعرف أن يجب ما تلخيص هو الكتاب هذا ومحصول
السياسة توجب حني إال رصيح، واضح بأسلوب املشكالت أدق عن يحدثه فهو الصوفية،
ينظم وقد واملذاهب، العقائد أصول من يعرف أن يجب ما إليه ويقدم الغموض، يؤثر أن

وأضعف. أركُّ األغلب يف نظمه ولكن عربي. ابن يصنع كما يرشحها ثم آراءه
كما ويؤمن عربي، ابن يفعل كما حني، إىل حني من اليونانية الفلسفة يستعني وهو

األنبياء.1 من أفضل األولياء بأن يؤمن

.١١٠ صفحة ٢ جزء الكامل اإلنسان 1
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الوجود. بوحدة القول ملغزى فطنوا من أشهر هو والجييل بغداد، يف الجييل رضيح

ملسرت ذلك إىل سبقنا فقد الجيالني آراء نلخص أن الفصل هذا يف نريد وما
الوجود، بوحدة القائلون حولها دار شائكة نقطة عند نقف أن يهمنا وإنما نيكلوسن،2

اإلسالمية. الجماهري ثورة من خوًفا قاطع برأي فيها يرصحوا ولم
نقول: ذلك ولتوضيح

وقد والعقاب، الثواب مشكلة هي الوجود بوحدة القائلني تعرتض َعَقبة أكرب كانت
الجيالني أن اآلن فلنذكر وضعف، تهافت من فيها ما وبينا قبل، من املشكلة هذه درسنا

الثالث. املجلد من األول العدد من ٤٨–٥١ صفحة اإلسالمي املعارف دائرة 2
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رصاحة بكل وهو والظنون، األوهام من رضبًا ويراها األساس، من املشكلة هذه يقتلع
العصيان. أحوال ويف الطاعة أحوال يف مهتدين: جميًعا الناس يرى

الهداية، بصفة متحقق فالطائع الهادي، يسمى كما يىاملضل يسمَّ هللا أن يقرر وهو
سواء. الحق أمام وهما الضالل، بصفة متحقق والعايص

وتوجب القوانني، أصول تقيضعىل فهي الرشعية: الوجهة من مذمومة الوثبة وهذه
الناس. مصالح عىل للمحافظة الجنود من يرابطون من وتسرتيح املحاكم إلغاء

وال رقيب بال ويقتل وينهب يرسق أن مخلوق لكل أبيح إذا الحال يكون وكيف
املنافع من يملك ما باغتيال مهدِّد بأنه إنسان كل شعر إذا الحال يكون كيف حسيب؟

والعافية؟ األمن من به ينعم ما وتعكري
يوم رادع وال وازع بال والظاملون والفاسقون اللئام عاش إذا الدنيا تصبح كيف

والقوانني؟ الرشائع سلطة تنهار
ندخر وما س نؤسِّ ما لبقاء مجال ال أن ذهن كل يف صح إذا العمران يرتقي وكيف

والعمرانية؟ املعاشية املنافع أصول من
الضبط ومذاهب والعطف، الرفق محامد انعدمت إذا الحيوان عىل اإلنسان فضل وما

والعدل؟ العقل إىل االحتكام ومراجع والكبح،
يهيمون قطعانًا آدم بنو كان يوم األول عهدها إىل الدنيا لعادت صح لو ذلك إن
يف تتمثل التي الشعرية املواسم هذه وانعدمت األعشاب، ومنابت الغيث مساقط حول
األقوياء. بجانب آمنني الضعفاء عيش يف روعتها وتظهر والكهرباء، البُخار استخدام

من أنشأ ما بفضل األرض فوق اإلله دور يمثل أن استطاع اإلنسان أن والحق
أمام واملظلوم الظالم وقف والتنفيذية الترشيعية السلطة بفضل فهو وقوانني، رشائع
فيها ليس منازل يف يبيتوا أن من والعزل الضعاف يمكن أن واستطاع العدل، منصة

رتاج. وال قفل
هذا وليس أمان، دار إىل الدنيا حول قد فهو الجانب، هذا يف تظهر اإلنسان وبراعة

االفرتاس. يُؤثِر الذي الحيوان من وكانوا آدم بني طبيعة يف فكرنا إذا بالقليل
وما والكنائس، املساجد من أمانًا أكثر الحانات صريت القوانني إن لقلت: شئت ولو
زينب السيدة مسجد يف رسقت عباءتي أن أذكر ولكني فُرسقُت، حانة دخلُت أني أذكر

املصلِّني!! اللصوص من ألنجو منفرًدا صليت إال مسجًدا أدخل ال فرصت سنني، منذ
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بالفعل وهو القوانني، بفضل إال األرض يف هللا خليفة يكون أن اإلنسان استطاع وما
فيه يعيش يوم سيأتي أن الناس أوهام فمن اإلنسانية، األحالم يف األخيلة أظرف يحقق

والثعابني. بالحيات األطفال فيه ويلعب الذئب، مع الحمل
واألمراء الوزراء يعادي أن يستطيع إنسان فأصغر األحالم، هذه من يشء تحقق وقد

الحق. جانب يف أنه عىل التدليل يملك دام ما السالمة من واثق وهو وامللوك
القانون. أعانه إذا إال بيتي من يخرجني أن ملك وال أمري وال وزير يستطيع وال
القانون. عىل فخرجت نفيس ظلمت إذا إال يؤذيني أن خصومي أعنف يملك وال

والقوانني الرشائع أنشأوا الذين املوفقني الناس الناس، حياة يف شعريٌّ جانب وهذا
واإلرساف. والبغي الظلم عىل فقضوا

العقلية. الوجهة من متني سناد لها الجيالني نظرية ولكن
فآدم العصيان، باب وهي الشهوات أساس عىل قام العالم نرى التأمل من فبقليل
من طرد حني صنع فماذا املمنوعة، الفاكهة أكل من اقرتف ما بسبب الجنة من خرج
لبقيت ربه يعص لم آدم أن ولو الوجود، هذا روعة يف األصل هو خروجه كان الفردوس؟
لُحرم الجنة يف آدم بقي ولو عمران، وال حضارة بال وظلت أنيس، وال سامر بال األرض

اإلحساس. خامد العواطف، غايف وعاش الرزق سبيل ويف الفضيلة سبيل يف الجهاد
واألهواء؟ والشهوات بالعواطف الشقاء ُحِرمنا إذا هللا لعظمة فهمنا يكون وكيف

والُفتُون؟ اللهو من دنيانا خلت لو نعيش كنا كيف
بالعصيان؟ هللا نُطع لم لو الدنيا تطيب كانت كيف

واالعتساف؟ والثورة التمرد من خال لو العقل يكون كيف
وقف ناظمه ألنه كذلك كان وإنما أيوب» «ِسْفر هو األولون تركه أدبّي أثر أجمل إن

الجزاء.3 ساحة أمام ربَّه
الوجود. فتن قارعوا الذين من امللتاعني أنفاس هي واألناشيد األغاني أقوى إن

الشهوات. بحار يف أرواحهم نقعوا الذين هم الرجال أعاظم إن
والجمال. الصباحة ألوان يف الخفايا دقائق رأت التي العيون هي العيون أقوى إن

الليل. رسائر واجهت التي القلوب هي القلوب أقوى إن

.Le Poème bu Zob املسمى المرتني كتاب عىل اإلطالع يحسن أيوب سفر قيمة عىل للوقوف 3
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والهيام. والحب والحقد الغل كئوس عاقرت التي النفوس هي النفوس أعظم إن
واليقني. الشك ميادين يف اصطرعت التي العقول هي العقول أكرب إن

والقوانني الُعرف احرتم بأنه تاريخه شهد العظماء بني واحد رجل عن حدثوني
والتقاليد.

هم غار الصِّ من سواه ومن يشاء، كما يسري الذي الحوت هو العظيم الرجل إن
الصيادين. شباك يف لتقع التيار تساير التي األسماك صغار

والجهاد. الثورة إىل املظلومني عيون يفتح ولكنه اآلثام، أكرب من الظلم إن
والرتف. والرفاهية الحضارة من كثرية فنونًا يخلق ولكنه إثم، اللذات وحب

إليقاظ األصيل السبب وهو واملنافسات، املباريات أصل ولكنه مذموم والتحاسد
األبطال. عزائم

والجربوت. بالقوة االعتصام إىل الباغني يدعو ولكنه الكبائر، إحدى والبغي
يف هي وأساليب وسائل ُعرفت الحرب فبفضل السلم، من لإلنسانية أنفع والحرب

الوجود. يف الجمال عنارص من ذاتها
يبغي بجراثيم محتلٌّ فهو والعصيان، الطاعة بني النضال يصور اإلنساني والجسم

املوت. كان الجراثيم تلك بني الصلح وقع فإذا بعض عىل بعضها
مراتع من وينقلنا حكماء، إىل ناس من يحولنا الذي فهو النفع، كل ينفع والرش

األسود. مرابض إىل الحمالن
والقوانني؟ الرشائع سيادة من غنمنا وماذا

العدل؟ غنمنا
كذلك! وهو

من يكونوا بأن واملهازيل للضعفاء سمح الذي األعرج العدل هو عدل؟ أي ولكن
الشعوب! قادة

الناس؟ دنيا يف العدل تحقق ومتى
األقوياء. بها يدحرون وسائل لهم الضعفاء إن

مخلوق. ألرشف يكيد أن يستطيع مخلوق فأسفل
األخالق؛ ومتانة السرية بحسن التفرد يزعم أن الضعيف السافل املخلوق يستطيع

األخالق. مأثور عىل بالثورة يهم من آخر يكون بأن قىض ضعفه ألن
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عن يرضون فهم اإلنسانية الحياة يف دخيل نظام الحكم نظام أن يعرفون والحكام
بطش من األجرب فرار األقوياء من ويفرون والقال، للقيل يعرضونهم ال ألنهم الضعفاء؛
والعقول. القلوب حيوات من مضايق يف يُدخلونهم األقوياء أن يعرفون ألنهم السليم:

إىل البيت من فالن يقال: أن املدح عبارات من صار السخيف الُعرف هذا وبفضل
البيت. إىل املسجد ومن املسجد

األقوياء. وتخلف الضعفاء، تقدم السخيف العرف هذا وبفضل
املستعبَدين. من الرشقيون صار األقوياء وتخلف الضعفاء تقدم وبفضل

ليست مزايا ألنفسهم يروا أن وزعمائه ألنبيائه صح يوم إال قوة للرشق كان وهل
ألفراد يستبيح ال ما الزوجات من يستبيح أن محمد النبي استطاع وهل الناس؟ لسائر

الرجال؟ أقوى أنه يرى وهو إال أمته
يف حتى يشء، كل يف بالقوة له مشهود رجل عىل إال العرب بالد يف الوحي نزل وهل

الطبيعية؟ النواحي
والجربوت؟ القوة تؤيدها لم إن القوانني فضل وما الرشائع فضُل ما

والقوانني. الرشائع بسلطان ضعفاء وهم يحتمون حني أنفسهم يخدعون الناس إن
بساتني. إىل األرض مجاهيل حولت اإلنسانية األنظمة إن تقولون: قد

وصدقت! آمنت
صوابي. شعابها يف هام فقد املعضلة، هذه رشح عن حدثوني ولكن

الوقت ذلك يف ولكنهم ماليني، ثالثة عن يزيدون ال سنة مئة منذ مرص سكان كان
يطردوا أن واستطاعوا الرتكية، اإلمرباطورية يهددوا أن استطاعوا فقد أقوياء، كانوا
عيل محمد واستطاع الفرنسية، األمة لنرصة التحفز واستطاعوا رشيد، موقعة يف اإلنجليز

نابليون. قريع إنه يقول: أن مرص جنود بفضل
ذلك؟ بعد وقع الذي فما

كل يف واحدة مرة غري النيل طغيان تعرف فال الجفاف عىل تعيش مرص كانت
األمعاء. ديدان وال الدموي البول يقهرهم لم أصحاء أهلها وكان سنة،

مياه يف تسبح التي الجراثيم ألخطار معرضني مرص أهل كان فقد العقل، أستغفر
الذين األقوياء نصيب من العيش وكان يعيش، من ويعيش يموت من فيموت النيل،

الجراثيم. فتك من الطبيعية قوتهم حمتهم
اليوم مكانهم فما مليونًا، عرش ستة مرص سكان وبلغ الوقاية أساليب تقدمت ثم

الناس؟ دنيا يف
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صوريٍّا؛ عيًشا يعيشون السكان من املئة يف ثمانني نحو أن الطبي الكشف أثبت لقد
األمعاء. وديدان الدموي البول رصعى ألنهم

بها تتمتع كانت التي بالحيوية مرص تتمتع أن الصعب من صار ذلك أجل ومن
الفراعني. عهد منذ أو سنة مئة منذ

الخيال. بيداء يف تهيمون فأنتم مرص نفعت الحديثة األنظمة إن قلتم: فإن
يف انهزمت فأملانيا القوية، األمم انحطاط يف السبب هو والعقيل الفكري والتقدم

النوابغ! أبنائها حذلقة بفضل العاملية الحرب
حقه من يرى فرنسا من فرد كل ألن اليوم؛ بعد العنيف للكفاح تصلح لن وفرنسا
ال املتفلسف والجنديُّ اآلراء، من له يعرض ما كل ويحلل يعلِّل أن التعليم شيوع بفضل

ينفع.
فكل للنضال، تصلح التي الشعوب آخر مرص ستجعل مرص يف الصحفية والحرية
للمحارب قيمة وال والخالف، الجدل موضع الحرب سيضع قدره صغر وإن صحفي

املرتاب.
وأحابيل؟ مزالق إال األالعيب هذه أرى فما واملدنية العلم من استفدنا ماذا حدثوني
أهل أن يؤكد وهو عذاب، يف النار أهل يرى ال ولكنه والنار، بالجنة يؤمن والجيالني

النعيم. أهل يتلذذ كما يتلذذون الجحيم
مطلوب. غرض عنده «الشقاوة» ألن كذلك؛ األمر كان وإنما

نهوضالحضارة الرسيف ألنها اشتهوها وإنما العقالء؛ يطلب مما الشقاوة كانت وما
الجالل. ذو هللا يسيطر وبفضلها الحساب، يقوم يوم معضلة أعظم وستكون والعمران،
والناس والقوانني، الرشائع تنكرها آراء وهي الجيالني، آلراء توجيهات فهذه بعد أما

الهالك. معاطب إىل باإلنسانية يميض بها القول أن يتصورون
الغابات يف ينقرض لم وهو الحيوان، عالم يف النظام أساس أنها لعرفوا عقلوا ولو

والعدوان. واإلثم البغي بسبب
القوانني، من خلقت ما بفضل للهالك ستتعرض التي هي اإلنسانية بأن أجزم وأكاد
للمكاره االستعداد عن يرصفه ألنه ضعيف؛ مخلوق إىل اإلنسان يحول املطلق فاألمن

والخطوب.
عىل الناس تروض فهي الشعرية، املعاني من الجيالني نظرية يف ما عىل النص بقي
العزة لرب أوفياء جنود معاصيهم ويف طاعاتهم يف بأنهم وتشعرهم واالبتسام، الجذل
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الندم يف واإلغراق ذنوب، من اقرتفوا ما عىل بالندم أعصابهم قتل عليهم وتوفر والجالل،
واالنحالل. بالتهدم النفوس عىل يقيض قد

اسمه ويل مرص صعيد ففي التقاليد: بعض شيوع يف دخًال النظرية لهذه ولعل
والفتون، اإلثم بمظاهر مولده ساحات فيملئون باملعايص، يفرح أنه الناس يعتقد (فرغل)
الشهوات أهل يبارك أنه يعتقدون وهم شنوده) (أنبا اسمه قديس مرص نصارى وعند

يقول: الذي باألثر صلة كله لهذا ولعل الفسوق، بمظاهر مولده ساحات فيملئون

فيستغفرون. يذنبون قوًما هللا لخلق فتستغفروا تذنبوا لم لو

212



املنظوماتالصوفية

والغناء، الشعر ظالل يف كله دهرهم عاشوا الصوفية ألن طال: أطلناه لو بحث هذا
باألشعار يتمثلون أحوالهم أكثر يف وكانوا عظيم، فضل املوسيقية النهضات عىل ولهم
ويكفي باأللوف، تعد ذلك وشواهد الروحية، األغراض إىل الحسية الصبوات من فينقلونها
فسمع قوص ببساتني الضحى وقت مر وقد الصباغ بن الحسن ألبي وقع ما نذكر أن

وأنشد: واستغرق تواجد، ثم فاستمع شجي بصوت تغرد شجرة عىل حمامة

ت��ن��ُدب��ي��ن��ا وم��ن ت��ه��ت��ف��ي��ن ب��م��ن خ��بِّ��ري��ن��ا أال األراك ح��م��ام
م��ع��ي��ن��ا م��اءً وي��ح��ك ف��أزري��ت ال��ق��ل��وب م��ن��ا ن��وح��ك ش��ق ف��ق��د
ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا أح��ب��اب��ن��ا ون��ن��دب ل��ل��ف��راق م��أت��ًم��ا نُ��ق��م ت��ع��ال��ي
ال��ح��زي��ن��ا ي��واس��ي ال��ح��زي��ن ف��إن تُ��س��ع��دي ك��ي ب��ال��ن��وح وأس��ع��د

وأنشد: طويًال بكى ثم

ي��ك��ون ذاك ك��ي��ف ع��ن��ه وأص��ب��ر إل��ِف��ِه ف��ق��د م��ن األي��ك ح��م��ام أي��ب��ك��ي
دف��ي��ن ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ال��ه��وى وداء م��ض��ى م��ا وأن��دب أب��ك��ي ال ل��ي وم��ا
س��ي��ل��ي��ن ب��ه ال��ب��ل��وى دام��ت وإن ق��اس��يً��ا ح��ب��ك ق��ب��ل ق��ل��ب��ي ك��ان وق��د
م��ع��ي��ن ال��ش��دي��د ال��وج��د ع��ل��ى ل��ي وه��ل م��س��ع��د ال��م��ب��رح ال��ش��وق ع��ل��ى ه��ل أال
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أنشد: أفاق فلما عليه مغشيٍّا خر ثم

دف��ي��ن��ا داءً ال��ض��ل��وع ب��ي��ن إن ح��زي��نً��ا ص��وتً��ا ال��ف��راق ف��ي غ��ن��ن��ي
ال��ق��ري��ن��ا ال��ق��ري��ن ي��ف��ق��د أن غ��ي��ر ي��س��ي��ر ح��ق��ي��ر ال��دُّن��ا أم��ر ك��ل
م��ع��ي��ن��ا ال��ب��ك��اء ع��ل��ى ل��ي وك��ن ب��ال��ل��ه ع��ي��ن��ي��ك ب��دم��ع ل��ي ُج��د ث��م
ال��ع��ي��ون��ا1 أب��ك��ي ال��ف��راق وي��وم ـ��ع ال��دم��ـ ع��ن ف��ض��ًال ال��دم��اء ف��س��أب��ك��ي

ينقلون كانوا بأنهم يشهد وهو الصوفية. كتب يف كثرية نظائر الحديث ولهذا
الروحية. األغراض إىل الحسية الصبوات

من يعانون ما ترشح كثرية أشعاًرا بأنفسهم فنظموا الصوفية أدباء اندفع ثم
يقول: كالذي الرجال، أخالق وصف أجادوه ما وأكثر القلوب. خطرات

ط��اال ال��ل��ي��ل إذا ال��ب��ك��ا أط��ال��وا ق��د رج��اال َخ��بَ��ْرت ق��د ب��ال��ص��دق أن��ت
ت��ع��ال��ى م��ن ي��ا ال��ي��ق��ي��ن ن��ف��ي��س ف��ي ب��ن��ور م��ن��ه��م ال��ق��ل��وب وم��ألت
ج��م��اال م��ن��ه��م ال��ج��م��ي��ع وك��س��وت دل��ي��ًال وك��ن��ت وت��ول��ي��ت��ه��م
ك��الال م��ن��ه��م ب��ال��ك��الل وص��ل��وا ع��ل��ي��ه��م ج��ن ال��ظ��الم م��ا ف��إذا
واب��ت��ه��اال خ��ش��ي��ة ل��ل��ه ذاك وج��وًه��ا م��ن��ه��م ب��ال��ت��راب ع��ف��روا
ف��زاال ع��ن��ه��م ال��م��ن��ام ف��اس��ت��ط��ار ع��ي��ون م��ن��ه��م ل��ل��م��ن��ام ه��ج��رت
وج��اال ل��ل��دي��ار األه��ل أس��ل��م ل��م��ري��د ال��ب��ك��اء ل��ذة إن��م��ا
أق��اال اس��تُ��ق��ي��ل إذا ك��ري��ًم��ا ي��ا ي��ن��ادي ح��زي��نً��ا ب��اك��يً��ا خ��اض��ًع��ا

من كثرية شواهد ففيه الغالية املحاسن نرش كتاب إىل الرجوع القارئ ويستطيع
واألحوال.2 املقامات أكثر تقييد حاولوا كيف تبني الصوفية منظومات

عىل التصوف تقعيد أهلها حاول التي اآلثار بعض عىل مرسعني نمر أن هنا ونريد
الفنون. أكثر يف املتون ناظمو صنع ما نحو

.١٦٤ صفحة ١ جزء األولياء كرامات جامع 1

.٢٣١ ،٢٠٧ ،١٦٧ ،١٤٥ ،١٠٧ ،٧٩ ،٥٧ ،٥١ ،٥٠ صفحة الثاني الجزء انظر 2
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الخصائص تغاير شعرية خصائص لهم الباب هذا يف عنهم سنتحدث والذين
وهم والحالج والشبيل الفارض ابن أمثال الصوفية من الوجدان شعراء عند املعروفة
يمكن ال النجاح من غاية إىل فوصلوا التصوف تقعيد حاولوا األدباء كبار من جماعة

الكتاب. هذا مثل يف إغفالها
فصول إىل يحتاج وحده الباب هذا ألن االستقصاء؛ نريد ال أننا القارئ وليتذكر
الزمان. من حينًا املريدين جماهري شغلت أدبية ناحية عىل ندل أن فقط نريد وإنما طوال،
وضعها من يمنع ال هذا ولكن الضعف عليها يغلب املنظومات بعض أن أنكر وما
تطور يصور أحواله جميع يف وهو والضعيف، القوي فيه يؤرخ األدب ألن امليزان؛ يف

واألذواق.3 املشاعر

ثروة بذلك وهي ضافية، رشوح وألكثرها ا، جدٍّ كثرية التصوف قواعد لتقييد وضعت التي املنظومات 3
بن الدين زين للشيخ األولياء طريق إىل األذكياء بهداية املسماة املنظومة ذلك أمثلة ومن ولغوية. أدبية
مصطفى مكتبة نرشته الرشح وهذا الدمياطي. شطا محمد السيد بن بكري السيد رشحها وقد عيل،

.١٣٤١ سنة الحلبي
مرثية عىل الوارد، (الفيض رشحه وسمى األلويس الدين شهاب رشحها وقد خالد) (مرثية وكذلك
يف منظومة وأعظم والفقهية والصوفية اللغوية الفوائد من كثري وفيه الحجر عىل مطبوع وهو خالد)،

الفصول. هذه سياق يف عليها الكالم وسيأتي رضوان، حسن منظومة هي التصوف قواعد
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عربي ابن عند النظم أنواع

نفصله آخر مكان له ولكن والتصوف، األدب يف ومكانته عربي ابن عىل الكالم سبق لقد
ما نحو عىل فيه، والنظم التصوف، بتقعيد املولعني من كان عربي ابن بأن ذلك اآلن،
القرن يف سيكمل الذي الفن هذا طالئع من عربي ابن ومنظومات املتون، ناظمو يفعل

رضوان. حسن لسان عىل عرش الثالث
ابن ديوان يف ورد ما يخالف آخر فن هي الفصل هذا يف نعنيها التي واملنظومات
عىل ولكنها والنظم، الشعر بني وسط فن هي األشواق، ترجمان كتاب يف ورد وما عربي

التصوف. تقعيد هو خاص لغرض وضعت حال كل
ترد فيه واملنظومات املكية.1 الفتوحات كتاب هو عربي ابن ملنظومات مرجع وأهم
املعروف خالف عىل توابع، واملنظومات األصل، هي الكتاب فأبواب األبواب: مع منسجمة

توابع. الرشوح وتكون أصًال النظم يكون حيث املتون، يف
مئة وخمس والخمسني التاسع الباب يف وقع كالذي الباب، أصل النظم يجعل وقد

األبيات: بهذه استهله فإنه مختلفة، منازل من وحقائق أرسار معرفة يف

ال��ب��ش��ي��ر أن��ه يُ��ْع��ل��م��ُه��م ن��ذي��ر خ��ل��ق��ه ف��ي ل��ل��ه

األبرار). و(محارضة النجوم) (مواقع يف كثرية منظومات وله 1
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ال��م��ن��ي��ر2 أل��ب��اب��ن��ا ي��ب��ه��ر س��ن��اه ال��ذي ال��س��راج وه��و
ال��ده��ور ب��أن��ف��اس��ه ت��ج��ري ش��خ��ي��ص ل��ه ع��ص��ر ك��ل ف��ي
ال��ب��ص��ي��ر ال��ع��ال��م ال��واح��د ف��رًدا ال��وج��ود ف��ي ع��ي��ن��ه
ن��ظ��ي��ر ال��ورى ف��ي ل��ه ل��ي��س ت��ع��ال��ى م��ج��ده واح��ًدا ي��ا
ال��ظ��ه��ور ل��ن��ا إذ ب��ن��ا إال ظ��ه��ور ألن��واره ل��ي��س
األم��ور ع��ي��ن��ه ف��ي ي��ظ��ه��ر ش��يء ل��ك��ل م��ج��ل��ى ف��ن��ح��ن

الوجود. وحدة نظرية إىل تشري القطعة وهذه
والرب العبد بني األلفة إىل يشري كأن األبواب، ثنايا يف النظم يأتي األحوال أغلب ويف

فيقول:

م��ال��ك��ي أن��ت ل��ي: ق��ال س��ي��دي ق��ل��ت: ك��ل��م��ا
م��س��ال��ك��ي ع��ل��ي ـ��دي ع��ب��ـ ك��ون وال��ل��ه س��د
ال��م��دارك ج��م��ي��ع ف��ي ص��ارف ع��ن��ه ل��ن��ا م��ا
ب��ال��م��ش��ارك ف��ع��ل��ه وال ع��ي��ن��ه ف��ي ل��س��ت
ب��م��ال��ك يُ��دَع��ى ل��ي��س ال��ذي ال��م��ال��ك ف��ه��و
ب��ال��م��م��ال��ك ي��ع��ت��ن��ي ال��ذي ال��خ��ادم وأن��ا
ال��م��ه��ال��ك س��ب��ي��ل م��ن ع��ص��م��ة رب ي��ا ق��ل��ت:
األرائ��ك أه��ل م��ن ـ��دي ع��ب��ـ ف��أن��ت س��م��ًع��ا ق��ال:
ال��درائ��ك أه��ل م��ن ال وغ��ب��ط��ة س��رور ف��ي

لسناه. صفة املنري 2
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والتلميح الترصيح بني

الوجدانية النفحة عليه تغلب قسم قسمني: إىل الفتوحات يف عربي ابن منظومات وتنقسم
الكرامات: ترك مقامات يف يقول كأن األكثر، وهو التقعيد عليه يغلب وقسم قليل، وهو

ق��ي��ال أق��وم ف��ه��و ل��ق��ول��ي ف��أِص��خ دل��ي��ًال ي��ك��ون ال ال��ك��رام��ة ت��رك
س��ب��ي��ال س��اء ث��م ال��م��ك��رم ح��ظ وج��وده��ا ي��ك��ون ق��د ال��ك��رام��ة إن
ب��دي��ال اإلل��ه غ��ي��ر ت��ت��خ��ذ ال ُك��لِّ��ف��ت��ه ال��ذي ال��ع��ل��م ع��ل��ى ف��اح��رص
م��خ��ذوال ت��ك��ن ف��ال ال��رج��ال ع��ن��د م��ت��ح��ق��ق واج��ب ال��ك��رام��ة س��ت��ر
ت��ن��زي��ال وح��ي��ه ت��ن��زَّل وب��ه��ا ف��ري��ض��ة ال��م��رس��ل��ي��ن ف��ي وظ��ه��وره��ا

كتاب مطلع يف نراه كالذي النظم، من أشكاًال نرى عربي ابن مصنفات سائر ويف
بيتًا: وأربعني سبعة بلغت منظومة من يقول إذ النجوم) (مواقع

وغ��ادي أت��ي إن رائ��ح م��ع ح��اًال وك��ن��ه ع��ل��ًم��ا ف��ُك��نْ��ُه
ب��ادي ال��م��ح��ال ف��ع��ي��ن ذاتً��ا ت��ك��ن��ه وال وص��ًف��ا ف��ك��ن��ه
ص��ادي ال��م��ح��ب ف��ق��ل��ب ف��ي��ه وح��ب ه��وى ذا ت��ك��ن وال
ال��ف��ؤاد ح��رق��ة ل��ه��ا ش��ك��ا م��ح��بٍّ��ا ل��وع��ة ذا ب��ات م��ن
ال��ب��ع��اد ح��ك��م��ة ت��رى ف��ي��ه أي��ًض��ا ال��ف��راق ب��ع��ي��ن وان��ظ��ر
وش��ادي ل��ه��ا ح��ك��ي��م س��وى ي��راه��ا ال ال��ض��د ف��ح��ك��م��ة

إىل تضاف أن يمكن بحيث مستورة مقاصد إىل ترمي عربي ابن منظومات وأغلب
الرمزيات.3

الغزل من كثرية قصائد فيه فله األخيار) ومسامرة األبرار، (محارضة كتابه يف ورد ما ذلك يؤكد 3

األول. الجزء من و٢١٦ ٢١٥ صفحة إىل ارجع روحية. معان إىل يرمز بالتأكيد وهو الرصيح،
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اليافعي مؤلفات

نفسه شغل رجل وهو ،٧٦٨ سنة املتوىف أسعد بن هللا عبد الدين عفيف هو اليافعي
فيما وكان وذوق، أدب وفيها املراجع، من تعد الصوفية ومؤلفاته والتاريخ، بالتصوف
عند نجدها ال قد روحانية نفحة كتبه يف نجد ولذلك القوم؛ معاني ذاقوا الذين من يظهر
يفيض كتاب وهو الصالحني) مناقب يف الرياحني (روض كتاب مؤلفاته وأشهر سواه،
طائفة إىل املؤلف يضيف ألنه ضعيف؛ كتاب الناحية هذه من وهو الكرامات، بأخبار
تنفع التي الصوفية األخبار من فيه ملا ا، جدٍّ مهم ولكنه يشء، كل يصدقون الذين املغفلني

الناس. أولئك شمائل يعرف أن يهمه من
الغالية، املحاسن (نرش كتاب هو الفصل هذا تحرير يف عليه اعتمدنا الذي والكتاب
واملقامات األحوال رشح ألنه ممتع؛ كتاب وهو العالية)، املقامات أصحاب فضل يف

الصوفية. املنظومات من أنشأ ما أكثر فيه دون وألنه جميل؛ بأسلوب

الرمزية منظوماته

يف وهي املتكلف، بالنظم هي وال املطبوع، بالشعر هي فال وسط، فن اليافعي ومنظومات
األحوال. بعض يف الشطط من فيها يقع ما نغتفر ولذلك الصدق؛ أثر من أحوالها جميع
فيه تجري ما به ونريد الرمزي، الشعر هو منظوماته يف اليافعي فنون وأظهر

يقول: كأن معنوية، ذاتها يف وهي الحسية، األساليب عىل الصبابة



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

ال��ذك��ر ط��ي��ب ي��ل��ق��اك��م��ا خ��ب��ر ع��س��ى ال��غ��ر أه��ل��ه وع��ن س��ل��م��ى ح��م��ى ع��ن س��ال
ال��ن��ش��ر ط��ي��ب ري��ح��ه��ا م��ن ب��ه ي��ف��وح م��ن��ط��ق ع��ذب ن��ح��وه��ا م��ن ب��ه ي��ج��يء
ال��دُّري ن��ظ��م��ه ف��ي ال��ح��ال ل��س��ان وق��ول ال��ح��م��ى ذل��ك وع��ن س��ل��م��ى ع��ن ي��خ��ب��ر
زه��ر1 ب��ه ن��اض��رات ري��اًض��ا ي��ب��اه��ي ال��ح��م��ى ج��ي��رة م��ع م��ر ع��ه��ًدا ال��ل��ه رع��ى
ال��خ��در ج��ان��ب م��ن ال��ك��ون ف��أض��اء ب��دت م��ا ع��ن��د ال��راح م��ن س��ل��م��ى ب��ه��ا س��ق��ت��ن��ا
وال��ق��ف��ر ال��م��ه��ام��ه ف��ي س��ك��ارى ف��ه��م��ن��ا ج��م��ال��ه��ا ب��ه��اء ع��ن ح��ج��ابً��ا أم��اط��ت
ي��غ��ري ب��ه��ا ال��وج��ود ف��ي ج��م��ال وك��ل ب��ب��ع��دن��ا ه��واه��ا ع��ن ال��ت��س��ل��ي ن��روم
ال��ع��ذري ال��ه��وى م��ا ك��أس��ه��ا م��ا راح��ه��ا وم��ا ال��ح��م��ى وم��ا ون��ج��د س��ل��م��ى م��ا خ��ل��ي��ل��ي
خ��م��ر م��ن ال��ق��دس ح��ض��رة ف��ي ب��ه��ا وأك��رم ح��ض��رة ق��دس ف��ي ال��ك��أس ح��م��ي��ا ش��رب��ن��ا
ن��دري ف��م��ا وح��رن��ا غ��ب��ن��ا وق��د س��ق��ان��ا م��ن ج��م��ال ن��ور ك��رم م��ن ُع��ص��رت ل��ن��ا
ال��ده��ر آخ��ر إل��ى ب��ري��اه��ا ن��ش��اوي ش��رب��ه��ا ق��ب��ل ش��م��ه��ا م��ن ب��ه��ا س��ك��رن��ا
ال��س��ك��ر ذوي إل��ي��ن��ا ال��س��اق��ي رؤي��ة ب��ه أت��ت أو ال��ك��اس رؤي��ة م��ن ذا ال��س��ك��ر أو
ال��ف��ك��ر ذو ح��ار ب��ه م��ا ق��ل��وب ع��ي��ون ف��ش��اه��دت ال��ج��م��ال ب��أوص��اف ت��ج��ل��ى
ال��ق��در ل��ي��ل��ة ج��ن��ب��ه��ا ف��ي ص��غ��رت ل��ق��د وال��م��ن��ى ال��س��ع��ادات ف��ي��ه��ا ل��ي��ل��ة ف��ي��ا
ال��خ��ض��ر ب��ال��خ��ل��ع ال��س��ع��د أغ��ر أت��ان��ا ال��رض��ا س��اع��ة ف��ي ال��راح ش��رب��ن��ا ف��ل��م��ا
وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ال��م��ل��ك ف��ي وت��ص��ري��ف��ن��ا والي��ة ب��رس��م ع��ن��اي��ات رس��ول
ت��ج��ري أن��ه��ا ب��ه��ا وأع��ل��م��ن��ا أم��ور وش��وه��دت غ��ي��ب أن��وار ل��ن��ا وض��اءت
ال��خ��در داخ��ل ف��ي ح��س��ن��اء ك��م ف��ي��ه زه��ت م��ع��ارف ق��ل��ب ط��ور ب��وادي وح��ل��ت
ال��در م��ن��ط��ق ع��ل��ى أب��ك��ار ع��رائ��س ك��أن��ه��ا م��الح ت��ج��لَّ��ى ح��ك��م وك��م
وال��ض��ر ال��ش��دائ��د ك��ش��ف ف��ي ال��خ��ل��ق ع��ن ب��س��ادة ال��ب��الي��ا ال��ل��ه ي��دف��ع وك��م
ب��ال��ن��ك��ر ال��م��ش��اي��خ ال��غ��ر ع��ل��ى ت��ج��رَّا إذا ل��ه: ف��ق��ول��وا ي��ؤم��ن ب��ذا ل��م ف��م��ن
ق��ص��ر ك��م ال��م��ف��اخ��ر م��ج��د س��م��ا ف��ي ل��ه��م س��ادة ف��ض��ائ��ل ف��ي ف��ض��وًال ت��ج��ل��ى
وال��در ال��م��واه��ب ب��ي��اق��وت ب��ن��وه��ا دون��ه��ا ال��ش��ه��ب ن��رى أح��ب��اب م��ق��ام��ات
ي��س��ري ن��ح��وه��ا ل��ل��ع��ال م��ن ي��ه��ت��دي ب��ه��ا ج��م��ال��ه��ا ب��ه��اء م��ن ال��دي��اج��ي ت��ض��يء

شعرية. رضورة هنا 1
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ج��ح��ر أو ال��غ��ي��اب��ات ف��ي ع��ش ج��وف إل��ى ف��ادرج��ي ع��ش��ك أش��ب��اه م��ن ت��ل��ك وم��ا

الغالية. املحاسن كتاب بها افتتح بيتًا سبعون وهي القصيدة، آخر إىل
األساسية؛ الرشائط تستويف ال هنا «الرمزية» أن القارئ يرى نقلناه ما مراجعة وعند
يصارحنا ولكنه الروح، إىل يرمز فنظنه سلمى عن القصيدة بداية يف يحدثنا الناظم ألن
حالهم لسان «وأنشد يقول: أنه مع الرمزيات، أسلوب من ليس وهذا يريد، بما ذلك بعد
وتسرتًا».2 تورية والحمى ونجد سلمى بذكر معرًضا املقال لسان عن نائبًا عنهم معربًا

أفصح. بل يتسرت، لم وهو
كقوله: شعرية نفحات فيه نقلناه الذي والشاهد

ي��غ��ري ب��ه��ا ال��وج��ود ف��ي ج��م��ال وك��ل ب��ب��ع��دن��ا ه��واه��ا ع��ن ال��ت��س��ل��ي ن��روم

كقوله: متكلف نظم وفيه

ب��ال��ن��ك��ر ال��م��ش��اي��خ ال��غ��ر ع��ل��ي ت��ج��را إذا ل��ه: ف��ق��ول��وا ي��ؤم��ن ب��ذا ل��م ف��م��ن

الجمال: نور بهره وقد نعمى عن وتحدث سلمى، فيه ترك آخر شاهًدا وإليكم

ألش��ج��ان��ي م��ث��ي��ًرا ري��اه��ا ط��ي��ب ل��ه م��ع��ط��ًرا ن��ع��م��ى خ��در م��ن ب��ه وف��اح
ح��رم��ان م��زك��وم ال��ط��ي��ب ذاك ش��م وال ب��ص��ي��رة أع��م��ى ال��ن��ور ذاك ي��ر ول��م
ال��ه��ان��ي ال��ن��اع��م ع��ي��ش��ه��ا وح��ال��ي ب��ن��ع��م��ى م��غ��رًم��ا أص��ب��ح ش��م أو رأى ق��د وم��ن
ع��ان��ي م��غ��رم ب��ه��ا م��م��ن ال��ه��وى أله��ل وص��ل��ه��ا راح س��ق��ت نُ��ع��م��ى أن��ع��م��ت ف��إن
وري��ح��ان وروح رض��وان ب��روض��ات ن��ف��ح��ة ت��ف��اح ال��وص��ل ج��ن��ان م��ن َج��نَ��وا
ع��رف��ان ج��ن��ات ج��وف م��ل��وًك��ا ت��راه��م ن��ع��م��ة ظ��ل ح��م��ى ف��ي ه��ن��يٍّ��ا وع��ي��ًش��ا

ص٥. الغالية املحاسن نرش 2
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وإخ��وان��ي3 ص��اح��ب��ي ي��ا ف��اب��ك��وا ت��ل��ك ع��ل��ى وال��م��ن��ى ال��ع��ط��ي��ات ت��ل��ك ع��ل��ى ف��آًه��ا

الحديث من يريد ما عىل تدل وإخواني» صحابي «يا كلمة ولكن رمزية، قطعة فهذه
الصوفية. املعاني عن

«بطريق هللا حب يف مات من حال لسان عىل القصائد بعض قال أنه حدثنا وقد
التي الرمزية يفضح بهذا وهو لحاله»،4 الساتر الغزل جهة عىل مقاله، لسان عن النيابة

األبيات: هذه فمنها القصيدة تلك أما الحال، تلك يرشح وهو بها اعتصم

س��ب��ي��ل ��ل��وِّ وال��سُّ ع��ن��ه��ا ال��ص��ب��ر إل��ى ل��ي ف��ل��ي��س أس��ع��دان��ي ُس��ْع��َدى ب��ت��ذك��ار
وي��زي��ل ذك��ره��ا ق��ل��ب��ي ي��ول��ه إن��ه��ا ال��ع��ام��ري��ة ل��ي ت��ذك��را وال
ع��ل��ي��ل ف��ذاك ق��ول��وا ه��و ك��ي��ف تَ��ُق��ل ف��إن ع��ن��ده��ا5 ع��رًض��ا ب��ذك��ري ول��ك��ن
ون��ح��ي��ل ج��س��م��ه س��ق��ي��م أن��ي��ن ل��ه وال��ٌه م��دن��ف اص��ف��راٌر ع��اله
ق��ت��ي��ل ال��م��س��ت��ه��ام ال��م��ع��نَّ��ى ه��واك ف��ف��ي ت��ت��ل��ف��ي وإن ي��ش��ف��ي ت��ع��ط��ف��ي ف��إن

األبيات. هذه بعض يف الجناس يلحظ والقارئ

والترصيح التلميح بني

عربي ابن رشح فكما الرشح، حيث من رمزياته، يف عربي بابن متأثر اليافعي أن ويظهر
ابن أن الرجلني بني والفرق الصوفية، قصائده اليافعي رشح األشواق، ترجمان قصائد
صلب يف بمراده فيرصح اليافعي أما الرشح، عند إال قصائده معاني يوجه ال عربي

التائية: يف قوله عند صنع ما ذلك من بالرشح، مراده يؤكد ثم القصيدة

م��ف��ل��وت��ا ك��ان ل��و ال��م��دح ح��ص��ان وود ع��ن��ان��ه��ا ف��ض��ل م��ي��دان اب��ت��دا ف��ي ث��ن��ت

ص٢٣. املحاسن نرش 3

ص١٢٢. 4

تحريف. وهو (عنها) األصل يف 5
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م��ك��ب��وت��ا وال��ع��الئ��ق ال��خ��ط��اي��ا ب��ق��ي��د م��وث��ق ن��ظ��م م��ن خ��م��س��ون وأب��ي��ات��ه��ا

بسبب وعماه ظلمته إىل وإشارة القلب عن كناية هنا «الحصان أن حدثنا فقد
ميادين من ميدان وهو املذكور، امليدان يف السري عن له العائقة بالعالئق وشغله الخطايا
وال والعرفان، النور أهل إال امليدان ذلك يعرف وال املشكور، فضلهم موطن هو امللكوت،
الجنان عن به املكنيُّ الحصان وقف فلهذا الفرسان؛ من السابقون املخففون إال يقطعه
أفلت أنه ولو العائق، كالقيد منهما واحد كل اللذين العالئق وثقل البارق، النور لعدم
األوطان، تلك يف لجال امليدان ذلك يف العناية له وأرخى القيدان عنه وأزيل الوثاق من

بيان».6 بأحسن املحاسن تلك عن فأعرب الحسان، مليحات خيامها يف وشاهد

الرجال وصف

يقول: كأن الصوفية أي: الرجال، وصف هو ثان فن اليافعي وعند

ح��ج��ابُ��ُه ��ى م��ن��حَّ م��ك��ش��وًف��ا ص��ار ل��ه��م ال��ورى ج��ه��ل ب��م��ا ع��ل��م ل��ه��م رج��ال
ش��راب��ه ي��ط��ي��ب م��م��ا س��ك��روا وق��د ك��ش��ف��ه��ا ع��ل��م ع��ن��ده��م غ��ي��ب ف��أس��رار
وث��واب��ه ف��ض��ل��ه ف��ي��ه��ا ال��ل��ه م��ن ن��ال��ه��م ال��والي��ة أه��ل ه��م أول��ئ��ك
خ��ط��اب��ه ل��ذي��ذ ت��ك��ل��ي��م ووارد م��ع��ارف واج��ت��الء وأن��س وق��رب
ج��ن��اب��ه أَْم��ٌن ال��م��اء ف��وق وي��م��ش��ون ال��ه��وا ف��ي ي��ط��ي��رون أْم��َس��ْوا ال��ه��وى ب��ت��رك
وع��ق��اب��ه7 إس��ُم��ُه إال ال��م��ل��ك م��ن ل��غ��ي��ره��م ل��ي��س ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ل��ى م��ل��وك

وعندهم الكشف أهل من فهم التصوف: رجال وصف يف منحاه تبني القطعة وهذه
سواهم ومن التحقيق، عىل ملوك وهم الوارد» «طريق عن هللا يناجون وهم الغيب، أرسار

العقاب. إىل تفيض تبعات من امللك يتبع وما امللك، اسم إال له ليس

ج١. ص٢٣٩ املحاسن نرش انظر 6
ج١. ص٩٩ املحاسن نرش 7
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فقال: ثانية قصيدة يف لهم تعرض فقد عنده املختار الوصف هي وامللوكية

ال��م��واق��ف8 ف��ي ال��ع��ال راي��ات ب��ي��ُض ل��ه��م ج��ل��ي��س��ه��م ي��ش��ق��ى ل��ي��س ال��ب��راي��ا م��ل��وك

فقال: ثالثة قصيدة يف وسكرهم لغرامهم وعرض

غ��دا ح��ش��ره��م إل��ى س��ك��ر ال��ه��وى ف��ي ب��ه��م غ��دا ال��ه��دى ش��م��وس ق��وم ع��ل��ى س��الم
ب��دا ل��ه��م ل��م��ا األح��ب��اب س��ق��ى ج��م��اٌل م��ح��ب��ٍة راح ك��أس ع��ل��ي��ه��م أدار
ف��ق��يَّ��َدا ج��ن��ونً��ا ظ��ن��وا ول��ه ب��ه وب��ع��ض��ه��م ال��ب��راري ف��ي ب��ع��ض ه��ام ب��ه��ا
ف��ع��رب��دا ا ح��دٍّ اإلس��ك��ار ج��اوز ب��ه وب��ع��ض��ه��م ب��ان األك��وان ع��ن وب��ع��ض
م��ح��ددا م��اض ج ال��ح��الَّ ف��رى ح��دوًدا ب��ه ح��م��ى س��ي��ًف��ا ال��ش��رُع ع��ل��ي��ه ف��س��لَّ
م��ل��ح��دا9 ال��ق��وم ع��ن ي��خ��رج ع��ن��ده��م ول��م م��ح��ق��ق م��ن َك��ْم ع��ن��د ش��ه��ي��ًدا ف��م��ات

فيقول: مجزومه وبني الجزم حرف بني يفصل قد الناظم أن يلحظ والقارئ

م��ل��ح��دا ال��ق��وم ع��ن ي��خ��رج ع��ن��ده��م ول��م

يؤمن». بنا لم «فمن قال: حني ذلك من يشء له سلف وقد
عليهم بالبكاء القوم يصف وهو الشعرية، النفحة عليها تغلب قطعة وله

فيقول:

ل��ق��اح ل��ل��م��ري��د ش��ي��وخ ل��ق��اء ي��ن��اح ع��ل��ي��ه ع��ي��ش ألح��ب��اب��ن��ا
ص��ب��اح ي��ل��ي��ه ال ل��ي��ل ن��ه��ارك م��ظ��ل��ًم��ا ل��ك م��ا ال��م��غ��ب��ر ده��رن��ا أي��ا
راح��وا ض��ي��اءك ك��ان��وا ال��ه��دى ش��م��وس س��ادة ف��ق��د ع��ل��ى م��ح��زون ك��أن��ك
ِق��ب��اح ال��م��الح م��ن��ه��ا ح��ّل��ى ح��الك م��ث��ل��ه ف��خ��الك م��ث��ل��ي ف��أخ��ل��ف��ه��م

ج٢. ص١١٩ 8

ص١٢١. ج٢ 9
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م��الح ال��وج��ود ي��زه��و ب��ه��ا ح��اله��ا ذا ق��ب��ل ال��زواه��ر ال��غ��ر وأي��ام��ك
وف��الح10 ال��رض��ا ب��م��ح��ي��اه��ا ب��ه��ا س��ع��ادة واألن��ام ح��س��نً��ا ال��ك��ون ك��س��ا

األبيات: هذه آخر موطن يف منها ساق التي هي القصيدة هذه ولعل

م��ب��اح ال��دم��اء وم��ح��ق��ون وش��ه��د ش��ه��ادة ال��غ��رام ق��ت��ل ب��م��ذه��ب��ه��م
وم��راح11 م��ع��رك ف��ي م��س��رح ل��ه ص��ادق ك��ل م��ن ال��س��ادات ع��ل��ى س��الم

املريدين آداب

وصف يف يقول كأن الرجال، آداب وصف يف منظوماته أو أشعاره أيًضا الفن هذا ومن
عليه: هللا عاهد ما صدق الذي املريد

ف��ي��ظ��ف��ر ال��خ��ط��ي��ر ب��ال��روح ي��خ��اط��ر م��اج��د غ��ي��ر ن��ال��ه م��ا ال��ع��ال ف��م��ج��د
��ر وي��ش��مِّ ن��ح��وه��ا اش��ت��ي��اًق��ا ي��ذوب وأه��ل��ه��ا ع��دن ج��ن��ات ذك��رت إذا
ي��س��ف��ر ال��ن��ور ع��ن م��ج��ن��ونً��ا وأب��ي��ض س��اب��ًق��ا أده��م ال��ع��زم ج��واد وي��ع��ل��و
وي��س��ه��ر ال��م��ع��ال��ي ن��ي��ل إل��ى وي��س��ري ال��ع��ال إل��ى س��ب��ق م��ي��دان ف��ي وي��رك��ض
وأف��ق��ر12 إل��ي��ه غ��ي��ري م��ن ألح��وج آم��ن ف��ي��ه أن��ا أم��ر إل��ى وإن��ي

يقول: أو

ي��س��م��ح ب��ال��ن��ف��س األه��وال ل��دى م��ن س��وى ال��ورى م��ن األث��ي��ل ب��ال��م��ج��د ف��از ف��م��ا
وي��ص��ب��ح ي��م��س��ي ب��ال��ذل ال��ذي ف��ذاك ع��ن��ده ال��ن��ف��س ع��زت ج��ب��ان ف��أم��ا

ج٢. ص٢٩٨ املحاسن نرش 10

ج٢. ص٣٤٤ 11

ص١١٥. ج١ 12
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ي��ف��ت��ح13 ي��وش��ك ف��ال��ب��اب ق��رع��ه أدم وب��اب��ه اإلل��ه ل��ن��ف��ح��ات ت��ع��رض

فقال: امرأته مع حاتم يفعل كان ما نحو عىل مخاطبته يحاور أن مرة له وبدا

م��ه��ر ال��ع��ال ل��ب��ي��ض ش��يء ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ال��ف��خ��ر؟ م��ا ل��ل��م��رء ال��م��ج��د م��ا وق��ائ��ل��ة:
ال��زه��ر ي��ي��ب��س غ��د ف��ي ن��ض��ي��ر ك��زه��ر ال��غ��ن��ى ف��ف��خ��ره��م ال��دن��ي��ا ب��ن��و ف��أم��ا
ال��ده��ر14 ب��ق��ي م��ا ت��زداد ن��ض��ارت��ه ف��خ��ره��م ال��ف��ق��ر ف��ف��ي األخ��رى ب��ن��و وأم��ا

بعد ستذبل زهرة الغنى ويرى والفقراء، األغنياء بني يوازن األبيات هذه يف فهو
إال بالنضارة يوصف ال الفقر أن الواضح ومن باقية. نضارة الفقر نضارة ويرى قليل،

امللك: إىل باب هو عندهم بل الصوفية عرف يف

وال��غ��ن��ى وال��ع��ز ال��داري��ن ف��ي ال��م��ل��ك ل��ن��ا ب��ف��ق��رن��ا ال��م��ل��وك وال��ل��ه ن��ح��ن أخ��ي.
وال��ع��ن��ا15 ي��ج��زون وال��ذل خ��دم، ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ه��م وال��م��ل��وك ون��ع��زل، ن��ول��ي

ويقول: القصور من إليه أحب املزابل تكون أن املريد أدب من يرى وهو

ت��وش��ح ب��ال��ط��راز وف��رش ق��ص��ور إل��ى ال ل��ل��م��زاب��ل ارت��ي��اًح��ا أح��ن
أم��ن��ح ل��ل��غ��ي��ر وال��ه��ج��ر أج��ال��س��ه��م ص��اف��يً��ا ل��ل��م��س��اك��ي��ن ودي وأم��ن��ح
أس��م��ح ب��ال��دون ال��غ��ال ألج��ل ح��ي��اة وب��م��وت��ه��ا ع��زه��ا ن��ف��س��ي ذل ف��ف��ي
ت��ن��ب��ح ال��م��زاب��ل ف��ي ك��الب ج��وار ال��ه��وى ف��ي ل��ذ ل��ل��ورى ب��اع��ت��زال ل��ن��ا
ن��رب��ح16 ب��ال��س��الم��ة ق��وم ن��ح��ن ف��ق��ل: ف��ض��ائ��ل رب��ح ق��ي��ل: اخ��ت��الط ف��ي إذا

ج٢. ص١١٥ املحاسن نرش 13

ج٢. ص٤١ 14

ج٢. ص١١٧ 15

ج٢. ص٢١٠ 16
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الناس، جوار من أفضل الكالب جوار ورأى األبيات، هذه يف العزلة عن تحدث وقد
أهل من رأينا من بعض يشبهون ناًسا زمانه يف رأى كان ولعله تشاؤم، كلها نظرة وهي

األحياء. صحبة عىل األموات صحبة إيثار إىل التشاؤم به مىض فقد الزمان، هذا

م��ج��اور ال��ق��ب��ور ألص��ح��اب وح��ي��د ال��ورى ص��ح��ب��ة وع��ن ال��دن��ي��ا ع��ن ون��اء
زائ��ر ه��و م��ن ب��ال��وع��ظ ن��ف��ع��وا وك��م ج��اره��م ي��ض��رون ال ق��وم م��ج��اور
ح��اض��ر وال��ن��م��ي��م��ة أذاه��م ي��خ��اف وال غ��ي��ب��ة ي��خ��ت��ش��ي ال ف��غ��ائ��ب��ه��م
زاه��ر؟17 ال��ن��ور ب��ه��ا أم ال��م��ع��اص��ي ظ��الم ب��ي��وت��ت��ك��م ف��ي ه��ل ب��ال��ل��ه ي��ن��ادي��ه��م

األصيلة، مناحيه تبني الشواهد وهذه املريدين، آداب وصف يف كثرية قطع ولليافعي
الناس. من والنفرة الفقر إيثار وهي

منافع وله جميلة، أوجه فللغنى يقول، فيما الخري كل الخري نرى أن يمكن وال
مخلوقات آدم بني ففي السوء، أهل من ليسوا جميًعا والناس الرجال، كرام بها يؤيد
من أنفسهم يرون الذين الصوفية أولئك األقل عىل فيهم واإلخاء، للمودة تصلح رشيفة

والسخاء. واألدب الرب عىل القدرة أهل

اإللهي الحب

الفن هذا يف وأشعاره اإللهية، الذات إىل التشوف هو اليافعي أشعار من ثالث فن وهناك
فيها ونلمح املحبني، من األقطاب منازل إىل به تسمو ال ولكنها الحنني، من قبس فيها

يقول: كأن سوقية، نزعة أحيانًا

ال��م��واس��م س��وق األع��م��ار ض��ي��ع��ة وي��ا م��ص��ي��ب��ت��ا ي��ا ح��س��رت��ا ي��ا أس��ف��ا ف��ي��ا
وال��م��ك��ارم ال��م��ن��ى ك��ل ف��ات��ن��ا ل��ق��د ل��ق��رب��ه أه��ًال ك��ال��غ��ي��ر ن��ك��ن ل��م ك��م��ا
ال��ب��ه��ائ��م م��ث��ل ال��ح��ب ط��ع��م ن��در ول��م ج��الل��ه ج��م��ال ن��ن��ظ��ر ول��م ن��م��وت
ال��ع��وال��م ج��م��ي��ع ع��ن وغ��ب��ن��ا س��ك��رن��ا ع��ي��ون��ن��ا ال��ج��م��ال ذاك ش��اه��دت ف��ل��و

ج٢. ص٢٢٠ املحاسن نرش 17
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ك��ات��م ك��ل ال��ه��وى ب��م��ك��ن��ون وب��اح م��ح��ب��ة ش��راب م��ن ن��ش��اوي وم��ل��ن��ا
ت��ن��ادم وط��ي��ب وأس��رار ون��ور ق��درة ع��ج��ائ��ب ع��ن ح��ج��ابً��ا ��ى ون��حَّ
س��ال��م18 أم وال ل��ي��ل��ى وال وس��ل��م��ى ع��زة ع��ي��ش ال ذاك إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا

عيش املقام هذا يف يتذكر ال املحب ألن األبيات؛ هذه يف ظاهرة السوقية والنزعة
مع سالم، وأم وليىل وسلمى عزة إىل بالشوق هللا إىل الشوق حال يقارن وال البهائم،

األسماء! هذه احرتام
ختمها فقد السوقية، النزعة هذه من تسلم لم اإللهي الحب يف أخرى قصيدة وله

البيت: بهذا

ال��ت��ن��اص��ف ع��ن��د ب��ال��ب��از رخ��ًم��ا ف��ق��س ب��ج��ي��ف��ة وأن��ت ب��م��واله��م س��ك��ارى

الذي هو التعريض وهذا الصوفية، بأعداء يعرض املواقف هذه مثل يف أنه والظاهر
من ألحد صورة عندها املحب يرى ال التي اإللهية الذات نحو انجذابه قيمة يف يقدح

املخلوقني.
كثريًا يتحدث ألنه اإللهي؛ للحب تامة صالحية نفسه تصلح لم اليافعي أن والحق
املحبون، فيها يفكر ال حسية بأشياء موصولني والرجاء الخوف ويجعل والنار، الجنة عن
فال املحبوب، سوى ما كل عن املحب تشغل جذوة يكون أن اإللهي الحب يف واألصل
يقدف أن رضاه من كان ولو املحبوب، رضا يف إال يفكر وال الجحيم، وال النعيم يعرف

الشقاء. مهاوي يف باملحب

التصوف قواعد نظم

القواعد نظم وهو الفنون، من عنده ما خري وهو اليافعي منظومات من األخري الفن بقي
الشواهد من أهميتها عرفنا ولكن كاملة، نرها لم عينية قصيدة الفن هذا يف وله الصوفية،

األبيات: هذه وإليكم الغالية)، املحاسن (نرش كتاب يف املبددة

ج١. ص١٣١ 18
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ت��ط��اوع ش��يء ك��ل ف��ي ع��ودت إذا ي��ق��وده��ا ك��ال��م��ط��اي��ا ال��ب��راي��ا ن��ف��وس
راب��ع ال��زه��د ل��ه��ا وآداب وع��ل��م ال��ت��ق��ى م��ن ح��م��ي��ًدا ع��وده��ا ف��ن��ف��س��ك
ق��ان��ع ال��ع��ب��د ب��ه ف��ق��ر ورع وم��ع وال��س��خ��ا وال��ت��وك��ل وش��ك��ر وص��ب��ر
ط��ام��ع ال��ع��ف��و ف��ي وه��و وع��ي��د وخ��وف ت��وب��ة وس��اب��ق ذك��ر ع��زل��ة وم��ع
ص��ان��ع ال��ح��ق ب��ك ف��ي��م��ا راض��يً��ا وك��ن اس��ت��ق��ام��ة وح��س��ن وإخ��الص وص��دق
راف��ع19 ال��ت��واض��ع ف��ل��ل��ع��ب��د ت��واض��ع خ��ص��ال��ه��ا زي��ن ال��ع��ش��ري��ن وخ��ات��م��ة

هو وهذا الصادق، املريد خصال من خصلة عرشين ساق الستة األبيات هذه ففي
التصوف. قواعد نظم من نريده ما

أن أراد والحقيقة) الرشيعة بني التغزل يف الدقيقة، املعاني (عذبة سماها قصيدة وله
مستخرجة والحقيقة والشجرة، واللبن واملعدن «كالبحر األصل هي الرشيعة أن بها يبني

طريفة: قصيدة وهي والثمرة»20 والزبد والترب كالدر منها

م��ق��ل��ب ق��اله��ا م��ن ب��ن��ار وق��ل��ب��ي م��ع��ذب ال��م��ع��ان��ي ب��ع��ذب��ات ف��ؤادي
ي��ت��ع��ب ال��وص��ل ي��م��ن��ح ل��م وم��ن ع��زي��ز ووص��ل��ه��ا ب��س��ع��دى س��ل��م��ى ع��ن ت��ع��وض
م��ذب��ذب وس��ع��دى س��ل��م��ى ه��وى ف��ب��ي��ن م��واص��ل ذي وال ذي م��ن ف��ال م��ع��ن��ى
ي��خ��ط��ب ب��ع��د م��ن ال��ف��ق��ر ف��ي ال��ع��ال وب��ي��ض واص��ل ق��ب��ل م��ن ال��ف��ق��ه م��ع��ال��ي ل��ع��ز

نرش من األول الجزء يف القارئ يراها والسمني الغث فيها طويلة قصيدة وهي
الغالية.21 املحاسن

ج١. ص٤٠٠ 19

ج١. ص١٥٤ 20

ص١٥٥–١٥٩. 21
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الصوفية بني اليافعي منزلة

كثرتها عىل وهي ا، جدٍّ كثرية الصوفية القواعد تقييد اليافعي بها أراد التي واملنظومات
القليل هذا ومن قليًال، إال مزالقهم يف ينحدر ال ألنه الصوفية؛ عوام إىل إال تضيفه ال

فيها: يقول التي القصيدة

م��ؤك��ًدا ج��واًزا أول��ى وب��ل ك��ج��س��م م��خ��ف��ف ح��رام ف��ي ل��ق��ل��ب ي��داوي
م��ف��س��ًدا22 ل��ل��دي��ن ال��ق��ل��ب ج��س��م وب��ال��ض��د ورح��م��ة أج��ر ال��ج��س��م س��ق��ام ألن

إصالح فيه كان إذا الحرام عىل اإلقدام بجواز يقول: الذي الرأي إىل يشري وهو
للقلب.

الصوفية، الثقافة نرش يف عظيمة أهمية اليافعي ملنظومات أن القول: وخالصة
التصوف من يدرك ال نفسه واليافعي جديد، محصول فيها ليس ذاتها حيث من ولكنها
نعيم من املتقون به وعد ما ويرجو النار يخاف رجل عنده فالصويف النفعية، الغاية غري

الجنان.
ليس تصوفه أن عىل ننص وإنما التصوف، حظرية من نخرجه أن بهذا نريد وما

املتفلسفني. زمرة يف ويسلكه الرشع قيود من صاحبه يحل الذي الخطر النوع من
وسط شخص اليافعي يربيه الذي فاملريد األخالقية، الوجهة من قيمة املسلك ولهذا
العرف مع ينسجم ما السلوك قواعد من يراعي أن وعليه املأمون، الطريق يف يسري

واألضاليل. الحقائق بني يزيغ فال واملألوف،
وهذا الكرامات، بصحة التشبث يف اإلرساف غري يعاب ما اليافعي منهج يف وليس
يملكون من بصورة الصوفية أقطاب يصور ألنه التصوف؛ يف املأمون مسلكه يقلب
الرشع أدب عىل يربيهم الذين العوام أذهان يف هذا يصح وعندما الوجود، ترصيف

تدبري. يحوطهم وال عقل يمسكهم ال املوسوسني من طوائف إىل ينقلبون
أن ثانية مرة فلنقيد الفنية، الوجهة من منظوماته قيمة إىل قبل من أرشنا وقد
التي النحوية حذلقته من بالرغم عليه، يغلب واللحن وسط، أسلوب الرجل هذا أسلوب

حني. إىل حني من بها يلوح

ج٢. ص١٦٠ 22
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عىل يحرص نراه فإنا بالنظم، اليافعي غرام وهو عليه النص يجب عيب وهناك
املعاني من الصوفية عرف ما بنظم موكل كأنه موضوع، كل يف منظوماته وضع
يويص من الناس ومن املتكلفني، من أحواله أكثر يف كان أنه عىل يدل وهذا واألغراض،

الكربياء. يف ليقع بالتواضع
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النابليس أشعار

نشأته

كان عرش. الثاني القرن وصدر عرش الحادي القرن أواخر يف شأن لها كان شخصية هذه
فكان واألتباع، املريدين من األلوف ألوف ألصحابه يخلق التصوف كان يوم شأن لها

والعراق. والحجاز والشام مرص يف الناس شغل النابليس الغني عبد
من يظهر فيما وكان ١١٤٣ سنة بها وتويف ،١٠٥٠ سنة دمشق يف النابليس ولد
يف أكثرها مصنف، مئة نحو يقال فيما فرتك والتصوف، والدين اللغة يف متفوًقا أخباره

والحديث. والتوحيد الفقه

القاهرة يف البكري بأرسة اتصاله

ينزل مرص يزور حني فكان القاهرة، يف البكري بأرسة العهد موصول النابليس وكان
بتخميس اهتمامه ذلك عىل يدل والصفاء. املودة كئوس فيساقيهم األرشاف بأولئك
الحقائق، «ديوان يف شواهد ولذلك البكري، محمد الشيخ أبيات من أثر ما وتشطري
الطائية: القصيدة لرشح التمهيد يف قوله الوثيقة الصلة بهذه ويرصح الرقائق»، ومجموع
الطائية القصيدة هذه رشح البكري العابدين زين الشيخ حبيبنا1 منا طلب وقد
وارد حسب عىل وتعريًفا، تحقيًقا معانيها يف الكالم وأكملنا لطيًفا، رشًحا فرشحناها

مرة ذهبت فقد تونس، أهل لغة يف املعنى بهذا مستعملة تزال وال الصديق، معناها (الحبيب) كلمة 1

قائلهم: وقال الدخول، تذكرة ثمن منه يأخذوا أن فرفضوا هولندي صديق ومعي باريس جامع لزيارة
لذلك الصوفية عند اصطالحية كلمة (الحبيب) كلمة كانت وربما حبيب)، فهو الحبيب مع جاء (من
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يف الزهور، ونفحة الصور، (نفخة وسميناه الروح، به وتنرشح القلب له ينبسط الفتوح،
العابدين زين الشيخ بيت يف املحروسة مرص يف وأتممناه النور) قبضة أبيات عىل الكالم

إلخ.2 … املذكور

ومواويله أناشيده

«املواويل» املواليا فإن األدبية حياته من جانبًا لنا يفرس القاهرة يف البكري بأرسة واتصاله
ينشدها مواويله من بقية بقيت تكون أن يبعد ال وقد املرصية، الصبغة عليها تغلب عنده

املوال: هذا وإليكم األصيل، الناظم يعرفون ال وهم األذكار يف املنشدون

ل��ل��ج��م��ع واق��ب��ل��وا ع��ن��ك��م ال��ف��رق ات��رك��وا ق��وم��وا وال��س��م��ع ب��ال��ب��ص��ر ف��زت��م ال��ع��ش��ق أم��ة ي��ا
ال��ش��م��ع دم��وع س��ال��ت ق��د ال��ق��ل��ب ح��رق��ة م��ن ل��م��ع ع��ل��ي��ك��م ي��ل��م��ع ال��ذي ال��ش��م��وع ن��ور

املوال: وهذا

ال��ش��رع ف��ي أت��ى م��ا ج��م��اع��ة ي��ا ون��ت��ب��ع ال��ط��ب��ع ح��ج��اب ن��خ��رق ك��ل��ن��ا ب��ن��ا ق��وم��وا
ال��ج��م��ع ال��وج��ود وه��و ل��ن��ا ج��ود وال ل��م��ع ي��ل��م��ع ال��ل��ه ج��م��ال ن��ش��اه��د ح��ت��ى

املوال: وهذا

خ��ي��رن��ا ال��م��وت وب��ي��ن ال��ح��ي��اة ب��ي��ن ح��ي��رن��ا ال��ح��س��ن ب��دي��ع ف��ي ح��ب��ي��ب��ن��ا
ع��ي��رن��ا ال��ح��ال ب��س��وء ه��ذا وب��ع��د غ��ي��رن��ا وب��ال��ه��ج��ران ع��ل��ي��ن��ا ح��ك��م

القاهرة يف عاشت أنها املؤكد ومن املرصية، التعابري من وقودها تأخذ املواويل فهذه
الزمان. من حينًا

الحرضة: نهاية يف يقولون الشاذلية يزال وال األيام، هذه يف الشاذلية عند (األخ) كلمة نرى كما العهد
إخوان. يا أي: أحباب) يا (تذاكروا
الحقائق. ديوان من ص٢٨٨ 2
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دمشق. يف النابليس الغني عبد الشيخ مقام

أشعاره مجموعة

خفيفة بمنظومات األذكار حلقات يغذي كان النابليس أن نذكر األناشيد هذه وبمناسبة
األنشودة صاحب وهو املريدين، بني الطريفة املعاني إذاعة يف فضل له فكان الروح،
هذا يف املوسيقية النربات وتقوى الحركة تلطف كيف وانظروا الساقي، أنشودة الرائعة،

النشيد:

ال��ب��اق��ي خ��م��رة م��ن اس��ق��ي��ن��ي س��اق��ي ي��ا س��اق��ي
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه إط��الق��ي ق��ي��د ع��ن ل��ي واك��ش��ف
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ف��اح��ت وال��زه��رة ع��ي��ن��ي ع��ن راح��ت �اره أس��ت�
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه ب��اح��ت ب��األس��رار وال��س��ك��رة
دن��ك ل��ي واف��ت��ح ذات��ي ف��ي ع��ن��ك ل��ي اك��ش��ف
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه أن��ك ح��ب��ي ي��ا واج��ع��ل��ن��ي
األل��ح��ان ط��ي��ب م��ن واس��م��ع��ن��ي ال��ح��ان ب��اب ل��ي اف��ت��ح
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه ال��م��آلن ك��اس��ي م��ن وارش��ف��ن��ي
ي��ت��ف��ك��ر ل��م��ا خ��م��ري م��ن ي��س��ك��ر ي��ش��رب م��ن
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه أن��ك��ر ع��ل��م��ه ف��ي وال��م��غ��رور
خ��م��ري ي��ش��رب م��ن إال أم��ري ي��ع��رف ال
س��اق��ي ي��ا آه س��اق��ي، ي��ا آه ج��م��ري ف��ي ت��ص��َل��ى أح��ش��اؤه

األذواق. أصحاب عىل تخفى ال النشيد هذا يف الروح وقوة

إخوانياته

املواجيد يف نظمه ما يحوي الذي الضخم املجموع هو النابليس أدب من الباقية اآلثار وأهم
والغزليات. الشعرية، واألحاجي النبوية، واملدائح الذوقية

املواجيد رصيح يف الرقائق، ومجموع الحقائق، (ديوان األول القسم يسمى وهو
األقدسية). والفتوحات الربانية، والتجليات اإللهية،

الرسول). مدحة يف القبول، (نفحة الثاني القسم ويسمى
ونسمات املراسالت، ونفحات وحياضاملنائح، (رياضاملدائح، الثالث القسم ويسمى

املساجالت).
البالبل). وغناء بابل، (خمرة الرابع القسم ويسمى

يعجبنا لم التكلف، عليها يغلب مسجوعة طويلة مقدمة الضخم املجموع ولهذا
فيه». بضاللهم قوًما إليه «وهدى يقول: كأن قليلة، تعابري إال منها

الفتح». قبل النفوس مكة من «والخارجني يقول: وكأن
الخمس للحواس وتجلياته املعاني، بأنواع للعقول ظهوره «وتأملوا يقول: وكأن

القناني». صبغة قيود يف املطلق كاملاء املختلفة بالصور

238



النابليس أشعار

الحسية األلفاظ

الفارض، بابن اللحاق يستطيع ال كان وإن الصوفية، شعراء أقطاب من النابليس ويعد
ال وهو الشعبية، البيئات إىل منه أقرب كذلك وهو عربي، ابن من أوضح أغراضه يف وهو

اإلخوانيات: يف يقول كأن قليًال، إال التصوف دائرة عن أشعاره يف يخرج

ي��رع��ى م��ن ال��ل��ه رع��ى ي��ا ودادي وي��رع��ى وداده أرع��ى ال��غ��ي��ب ي��ظ��ه��ر ل��ي أٌخ
ي��س��ع��ى أن رام إذا ال��واش��ي خ��ي��ب��ة ف��ي��ا ب��ي ي��ه��ي��م وه��و ال��ح��ب ف��ي ب��ه أه��ي��م

واألعداء: الحساد يف يقول وكأن

وأع��ادي ح��واس��د أي��دي ب��ي��ن ب��ادي ال��س��ق��م ب��ج��س��م��ه ل��ع��ب��ٍد م��ن
ال��ح��داد ال��س��ي��وف م��ث��ل وخ��زن��ت��ي ب��ازورار أح��دق��ت ق��د وع��ي��ون
األج��س��اد م��ن ت��ب��دو ن��ار ج��م��ر ف��ي��ه��ا ال��ب��غ��ض ك��أن��م��ا وق��ل��وب
ال��س��واد ص��ب��غ ال��وج��وه ي��ع��ل��و م��ن��ه ك��دخ��ان أن��ف��اس��ه��ا ص��اع��دات

واالتحاد والحلول الوجود وحدة إنكار

معارض يف أدارها حسية ألفاظ معارصوه، استساغها كيف ندري ال ألفاظ وللنابليس
املريدين: خطاب يف يقول كأن معنوية،

أس��اس أت��م ع��ل��ى أس��س��ون��ا م��ن وي��ا ف��ي��ن��ا االع��ت��ق��اد ذوي ي��ا
ي��ق��اس��ي س��واك��م م��م��ن ط��اه��رات ق��ل��وب ف��روج ب��ال��ت��ق��ى أح��ص��ن��وا
وال��وس��واس م��ن��ه ال��غ��ي ن��ط��ف ك��الم ذك��ور ل��ه��م زن��اة م��ن
ال��ن��اس أم��ور ف��ي ال��ري��ب ت��ن��ت��ج ش��ك��وًك��ا ف��ي��ه ي��ل��ق��ون ج��ام��ع��وه

يقول: كيف وانظروا الطوال، قصائده من وهي العينية يف املسلك هذا سلك وقد

ب��وارع ص��ف��ات زك��ت��ه��ا ال��ح��ق ع��ل��ى أم��ة ال��ش��ه��ادة ب��أن��واع وج��اءت
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ب��ادع زوج��ي��ن خ��ل��ق ش��يء ك��ل وم��ن م��ح��ق��ق ع��ق��د األم ن��ك��اح وه��ذا
وق��ائ��ع ال��ح��ض��رت��ي��ن ف��ي ل��ن��ا وك��ان��ت وق��ب��ول��ن��ا إي��ج��اب��ن��ا ع��ل��ى ش��ه��دن��ا
ال��م��ج��ام��ع اس��ت��ل��ذ ال��ذك��ر ذك��ر وف��ي ق��درن��ا ل��ي��ل��ة ال��ق��رب ع��روس وزف��ت
ت��داف��ع ب��ال��ع��ل��وم ق��ل��وب ف��روج ب��ه ح��م��ل��ت ق��د ال��ق��رآن وإن��زال��ه
ي��راج��ع ف��ك��ي��ف س��ل��م��ي ع��ل��ى ث��الثً��ا ال��ه��وى ف��ت��ى زوج ال��ص��ب��ر ط��الق وب��ت
ي��خ��ال��ع ق��ل��ب��ي ك��ان م��ا ط��ل��ق��ة ع��ل��ى م��ل��ك��ه��ا ه��و ال��ذي ك��ل دف��ع��ت ول��و

أبيات: بعد يقول فهو تأويل، عنده لها األلفاظ وهذه

ه��ام��ع3 ال��ح��ق��ي��ق��ة س��ح��ب م��ن ال��غ��ي��ث ب��ه م��ف��ص��ل ال��ع��ي��ان ح��ك��م ع��ل��ى ك��الم

الشعرية منزلته

بأنه ديوانه مقدمة يف هللا فيصف واالتحاد، الحلول وينكر الوجود وحدة ينكر والنابليس
يكون أو يشء يف يحل أن غري من أحد، كل صورة يف وأسماؤه صفاته حيث من «الظاهر
يف يخطر ما فكل الربية، من أحد معرفة عن العلية، ذاته حيث من والباطن اتحد، بيشء
ذلك». بخالف العلية ذاته حيث من وهو كذلك، وصفاته أسماؤه حيث من فهو بالك

الوجود: وحدة يعتقد من عىل الرد يف ويقول

واع��ج��ب��ي ال��ش��يء ي��س��اوي ك��ي��ف ش��يء ال أب��ًدا ه��و أن��ت م��ا ه��و أن��ت ت��ق��ل: وال

من شفيع لها ليس ألفاظ وألسنتهم أقالمهم عىل تجري الناس هؤالء أن والحق صوفية، مناورات هذه 3

األرسار، إزار لنا حل «إلهي. توسالته: يف البكري قول يف نظري لها هنا النابليس وألفاظ الذوق، حسن
أحيانًا يشطحون القوم ولكن الجليل، املقام لهذا تصلح ال حسية عبارة األزار» و«حل األنوار» علوم عن

وينطحون!
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والحلول: االتحاد نفي يف ويقول

ات��ح��د ال��ح��ق ت��ق��ل: وال ح��ل ت��ق��ل: ال

يذكرون الصوفية من جماعة الناظر ويرى دمشق بضواحي الجباوي الدين سعد رضيح
وينشدون.

فيقول: الوجود وحدة لتفسري يحتال آخر موطن يف ولكنه

م��وج��ود ك��ائ��ن ك��ل ع��ن ت��ف��ن ل��م إذا ال��وج��ود وح��دة ت��ق��ل: ال
ال��م��ق��ص��ود ال��غ��ن��ى ع��ن ح��ت��ى ع��ن��ك ح��ق ب��ت��ح��ق��ي��ق ذوًق��ا ت��ف��ن��ي ث��م
ج��ود ف��رط س��وى م��ن��ه ت��دري ل��س��ت خ��ف��يٍّ��ا ع��ن��ك ال��وج��ود وي��ص��ي��ر
ال��م��ع��ق��ود ع��ق��ل��ك ت��الب��ي��س م��ن ف��اح��ذر ك��ذل��ك ت��ك��ن ل��م وإذا
ال��ع��ه��ود ب��ح��ف��ظ ق��ام��وا ل��رج��ال ودع��ه��ا ال��وج��ود وح��ده واج��ت��ن��ب

الوجود. بوحدة يقول أن سالك لكل يبيح ال الذي عربي ابن يتابع هذا يف وهو
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بني وسًطا شاعًرا نراه ونحن الشعرية الحياة يف النابليس منزلة عىل النص بقي
الشعراء.4 إىل اسمه أضيف ملا التصوف ولوال الصوفية، شعراء

يقول: كأن املواويل سيما وال املواطن بعض يف أجاد بأنه نحكم أن يمنع ال وهذا

ن��وح��ي ن��ج��ا م��ن��ه ه��ل ط��وف��ان وال��دم��ع ن��وح��ي م��ق��ل��ت��ي ي��ا ف��ق��ده��م ع��ل��ى ن��وح��ي
ن��وح��ي ن��زل ل��م ال��م��ح��ب��ة ألن��ب��ي��اء ن��وح��ي ل��ه��م ج��ئ��ن��ا أب��ط��أوا إذا م��ن ي��ا

املواويل يف األساسية الخصائص من والجناس مقبول،5 جناس املوال هذا ويف
الطريف: املوشح هذا نستجيد أن جاز وربما املرصية،

م��ط��ل��وب��ي ك��ل وه��ذا م��ح��ب��وب��ي وج��ه ت��ج��ل��ى
م��ش��روب��ي ع��ن��ك ب��ع��ي��د ذوب��ي ال��ع��دا ن��ار ف��ي��ا

∗∗∗
ال��ب��اه��ي األغ��ي��د وح��س��ن ال��زاه��ي األه��ي��ف ج��م��ال
م��رغ��وب��ي ف��ي��ه وم��وت��ي ال��واه��ي ه��و ص��ب��ري ب��ه

∗∗∗
األب��رق ب��رق��ه ف��ك��ن��ا أش��رق ن��وره رأي��ن��ا
وال��ك��وب اإلب��ري��ق س��وى أب��رق وال ن��ج��د وال

∗∗∗
ح��ارت أل��ب��اب��ن��ا ب��ه��ا دارت ق��د ال��خ��م��ر ع��ل��ي��ن��ا
وأس��ل��وب ب��ت��رت��ي��ب ط��ارت ال��ه��وى وأط��ي��ار

كانت فقد به جاء ما نستكثر أن أمكن االنحطاط عصور من عرص يف ظهر النابليس أن الحظنا إذا 4
ولهذا اليوم، إىل الصوفية اآلفاق يف يرن صداها وظل عرش الثاني القرن صدر يف األفواه ملء أشعاره
ميزان. األدب تقويم يف له ينصب العوام بني ولو الصيت بعد فإن النابليس: شاعرية تقويم يف أهمية

املعنى. اختالف مع تكررت (نوحي) كلمة أن املوال هذا يف الجناس وجه 5
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∗∗∗
إح��س��ان��ا ال��ح��س��ن وزاد وأف��ان��ا ال��ك��ون م��ل��ي��ح
ي��ع��ق��وب ع��ي��ن ف��ق��رت اآلن��ا ي��وس��ف وح��يً��ا

إىل الدعوة من عرصه يف أثر ما إىل ترجع النابليس أهمية أن القارئ ينىس وال هذا؛
درس يف ليايل قضيت وقد الضعف، كل ضعيفة عندي فهي الشعرية منزلته أما الحق.

الشعراء. بأكابر تلحقه واحدة قطعة له أجد فلم ديوانه
بني يتنقل وهو حظه أخذ النابليس وأظن يموت، ثم واحدة مرة يحيا من الناس ويف
سئم حتى عاش فقد بأس فال اليوم فضله جحدنا فإن والعراق، والحجاز والشام مرص

األرواح. عالم يف الخلود من إليه يطمح كان بما ظفر ولعله العيش،
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ترجمته خالصة

يف ومات ١٢٣٩ سنة يف ولد عرش، الثالث القرن رجال من صويف رضوان حسن الشيخ
وأجداده سويف، بني بمديرية الكربي ببا يف مولده وكان العهد، قريب فهو ١٣١٠ سنة
وهو والده تويف وقد الثاني، جده مرص إىل منهم انتقل والذي الشام، أهل من كانوا
ابن وهو التدريس مقام فبلغ الرشيف األزهر يف العلم لطلب وأرسلته أمه، فرعته صغري
بلدة إىل وانتقل القاهرة ترك ثم العرشين، سن يف وهو الطريق وأخذ سنة، عرشة سبع
مراقبة فيها توىل سنني، تسع أستاذه بزاوية أقام حيث املنية، بمديرية الرسيرية تسمى
بلد إىل الرسيرية من بأهله انتقل ثم يزيدون، أو مئة خمس وكانوا الزاوية بتلك املريدين
عليه فاجتمع املسجد بجوار داًرا واشرتى مزار، بني بمركز جرج) أبي (سفط يسمى
الوقف أبا تسمى بلدة إىل باالنتقال أستاذه أمره ثم القرآن، وتالوة العلم ملدارسة الناس
أبشاق تسمى بلدة إىل انتقل رجوعه وبعد الحرام، البيت حج ثم سنني، خمس فيها فأقام
وخدمة العلم سبيل يف بلد إىل بلد من يتنقل زال وما جرج، أبي سفط من بالقرب الغزال

1.١٣١٠ سنة يف هللا رحمه إىل تويف أن إىل الفقراء

املستطاب). القلوب (روض تصدير يف ابنه كتبه مما ترجمته لخصنا 1
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األدبية قيمته

أهل من الرجل كان فقد الحق، الصويف لحياة نموذج هي رضوان حسن الشيخ وحياة
الدروس يقيم فكان والصوفية، الدينية الثقافة نرش إىل موجًها اهتمامه وكان العلم،

الناس. بني الرشيف بسلوكه الطيب املثل ويذيع املؤلفات، وينشئ
حب عرفهم فيمن وغرس البالد، من به اتصل فما عطرة سرية الرجل هذا ترك وقد
الشيخ فيه أقام الذي البلد أن الرازق عبد مصطفى الشيخ األستاذ حدثني وقد الدرس،
مرص عرفتهم الذين الصالحني الهداة من فهو واملدرسون، العلماء فيه كثر رضوان حسن
العهد. ذلك أهل من كبري جمهور تثقيف يف الفضل يرجع وإليه عرش، الثالث القرن يف

التصوف معنى

هو آثاره أهم ولكن والصوفية.2 الدينية املؤلفات من طائفة رضوان حسن الشيخ ترك
األبيات، من ألًفا عرش اثني من تقرب مطولة منظومة وهو املستطاب) القلوب (روض
اللغة مرونة عىل تدل وهي التصوف، قواعد يف منظومة أعظم املنظومة هذه كانت وربما
التصوف، بأصول الناس أعلم من كان أنه عىل أيًضا وتدل البليغ، الشاعر ذلك قلم يف

القوم. بمذاهب أعرفهم ومن
تلك كل يعي أن الرجل لذلك اتفق كيف يعجب املنظومة هذه يف ينظر والذي
قيدها إال واردة وال شاردة التصوف من يرتك لم برجل القارئ ظن وما الحقائق،
كثر ميدان يف يدع وما يأتي ما يعرف برجل القارئ ظن ما الوثيق؟ النظم من بأسباب
ذوات العلوم من وصريه تقعيًدا التصوف قعد برجل القارئ ظن ما والضالل؟ الوهم فيه

مضبوط؟ مقعد فن يف ينظر أنه املطالع يرى بحيث واألصول، القواعد
ترى فهنالك اإلشارات، بعض لرشح يتصدى حني رضوان حسن الشيخ قوة وتظهر

يريد. ما ويفهم يقول، ما يعني رجل أمام نفسك
أي ولكن التصوف، مزالق يف به يؤمن ما رشح يف الهائلة الجرأة ذلك إىل يضاف

التواء. وال فيه مداورة ال واضح رشح رشح؟

ابنه. كتبه الذي التصدير انظر 2
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لنا اتفق ما له اتفق أن إال رضوان حسن الشيخ قيمة يعرف أن لقارئ يمكن وال
أولئك مقاصد أتحسس وأنا سنني قضيت فقد القوم، مذاهب فهم يف الطويلة الحرية من
أظهر يف فجالها نفسه يف املذاهب تلك وضحت كيف عجبت إليه وصلت فلما الناس،

بيان.

الوجود وحدة

مسألة، بأسهل وختمها مسألة، بأصعب منظومته بدأ أنه الناظم لهذا وقع ما أعجب ومن
أقرب لكان عكس أنه ولو التصوف، بتعريف وختمها الوجود، وحدة عىل بالكالم بدأها

الرتتيب. يف املقبول النظام إىل
فيه: اختلفوا أنهم يرى وهو التصوف، تعريف يف بكالمه نحن فلنبدأ

ف��س��را زه��د ب��وص��ف وب��ع��ض��ه��م ع��ب��را ع��ن��ه ب��ال��ف��ق��ر ف��ب��ع��ض��ه��م
ال��خ��الئ��ق ل��دى م��م��ا وي��أس��ه ب��ال��ح��ق��ائ��ق ب��األخ��ذ وب��ع��ض��ه��م
اإلي��ث��ار م��ع واإلع��ط��ا وال��ف��ق��ر االف��ت��ق��ار ب��ح��ب وق��ائ��ل:
ال��ح��ك��ي��م ال��ع��ال��م م��راد إل��ى ب��ال��ت��س��ل��ي��م االخ��ت��ي��ار وت��رك
ال��ع��الئ��ق م��ط��ل��ق م��ن رب��ن��ا ع��ن ع��ائ��ق ك��ل ب��ق��ط��ع وب��ع��ض��ه��م
ط��ل��ب م��ا ج��م��ي��ع ف��ي وق��ت ل��ك��ل ب��األدب ال��ق��ي��ام إن��ه وق��ي��ل:
ب��غ��ت ن��ف��س ب��ه م��م��ا ت��وب��ة أو أس��ب��غ��ت ع��ل��ي��ه ن��ع��م��ة ش��ك��ر م��ن
ق��ص��ده م��ن��ه ي��م��ي��ت وأن ب��ه ع��ب��ده اإلل��ه ي��ح��ي��ى أن وق��ي��ل:
ات��ص��ل وج��د ث��م ات��ب��اع م��ع وال��ع��م��ل ب��اج��ت��م��اع ذك��ر وق��ي��ل:
ال��ت��وف��ي��ة م��ع��وق��ات م��ن ل��ل��ق��ل��ب وال��ت��ص��ف��ي��ة ال��ن��ق��ا إن��ه وق��ي��ل:

لفظة هي وإنما النساك، عرف يف مستعمًال يكن لم «الصويف» لفظ أن ويحدثنا
هذه من حرف وكل فاء، واو، صاد، أحرف: ثالثة وهي (الصوف) من أخذت اصطالحية

معان: عدة إىل يشري األحرف

ال��ن��ي��ة وص��دق م��رض��يٍّ ك��ل ف��ي ال��ق��وي��ه ال��ه��م��ة ص��رف ف��ال��ص��اد
ان��ق��ط��اع��ه ت��وج��ب أم��ور وع��ن وال��ط��اع��ه ال��ب��ال ع��ل��ى وص��ب��ره

247



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

ال��ع��ب��اد خ��ل��ط��ة ع��ن وص��رف��ه ال��ف��ؤاد ع��ن ال��ه��وى وص��ده
ال��ج��الل ذي ال��ل��ه ف��ي ل��وم��ة م��ن ي��ب��ال��ي ال ب��ال��ح��ق وص��دع��ه
ي��ب��دي��ه م��ا ج��م��ي��ع ف��ي وال��ص��دق ي��ؤذي��ه م��ن ك��ل ع��ن وص��ف��ح��ة
ال��ن��اس ب��ي��ن وال��ص��ل��ح ب��ض��ب��ط��ه��ا األن��ف��اس ل��ج��م��ل��ة وص��ون��ه
ال��ح��ق��ائ��ق رؤي��ة ع��ن ي��ع��وق��ه ع��ائ��ق ك��ل ح��ب��ال وص��رم��ه
ق��رب��ه م��ن م��ان��ع ع��ن وص��م��ت��ه رب��ه ب��ذك��ر ق��ل��ب��ه وص��ق��ل
ال��م��ن��ن م��ن ع��ن��ده ال��ص��غ��ار ي��رى أن ب��ح��ي��ث ص��اغ��ًرا ي��ك��ون وأن
ي��ق��ول إذ إش��ارات��ه��ا ف��ص��ل ف��ق��د ال��واو أم��ا ال��ص��اد ح��رف إل��ي��ه ي��ش��ي��ر م��ا أول��ئ��ك
اش��ت��ه��ر وف��ض��ل��ه ال��م��ول��ى ب��وص��ل��ه أم��ر م��ا ج��م��ي��ع وص��ل��ه وال��واو
وص��ف وب��ال��ت��ق��وى إي��م��ان ب��وص��ف ع��رف م��ن ك��ل ال��ل��ه ف��ي ووده
ب��ال��ع��ه��ود ل��ل��ه ال��وف��ا م��ع ال��ح��دود ع��ل��ى وق��وف��ه ك��ذا
إب��دائ��ه ل��دى ع��زم ع��ن ل��دي��ه وف��ائ��ه ف��ي ال��ع��ه��د م��ث��ل وال��وع��د

يقول: كيف ولننظر أغرب، فإشاراتها الفاء أما

ش��ه��وده وف��ق��ده ع��رف��ه��م ف��ي ال��م��ع��ه��وده ل��ل��ف��ت��وة وال��ف��اء
ب��ال��ب��ي��ان ال��م��وص��وف وف��ت��ح��ه وال��ف��رق��ان وال��ف��ت��وح وال��ف��ت��ق
ف��اح��ك��م��ا ت��ش��ي��ر ح��روف��ه ل��ه م��ا ب��ع��ض وه��ذا ال��ث��ان��ي، وف��رق��ه

عبارة الحق أهل عرف يف هو (الفتق) أن فبني اإلشارات هذه من الغامض رشح وقد
يف بطن كلما ظهوره أو النوعية، بصورها املطلقة املادة تفصيل يفيده بما اتصافه عن
الشئون من األحدية، الذات يف كمن ما كل وبدو األسمائية، النسب من الواحدية، الحرضة
يكثر كلمة وهي «الفتوة» رشح وقد الخارج؛3 يف تعينها بعد الكونية كالحقائق الذاتية،
للبداية.4 الالزمة القلب حرارة خمود عن عبارة عندهم وهي الصوفية، كتب يف ورودها
أره لم قول هو والفاء والواو الصاد إليه تشري ملا اختريت «صوف» كلمة بأن والقول:
الخيال. براعة عىل يدل طريف تعليل فهو مبتكراته من كان فإن الصوفية، من غريه عند

.٤٧٩ صفحة انظر 3
.٤٧٨ صفحة 4
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التصوف: اشتقاق يف أقوالهم نظم من يمنعه لم هذا أن عىل

ال��ش��ق��اق ال��ت��ص��وف ل��ف��ظ��ة ف��ي االش��ت��ق��اق ح��ي��ث م��ن ج��رى وق��د
وج��ي��ه ن��ف��س��ه ف��ي ل��ق��ول��ه ت��وج��ي��ه ل��ه ق��ول ذي وك��ل
ت��س��اع��د ال األق��وال ج��م��ل��ة ف��ي وال��ق��واع��د ال��ق��ي��اس ول��ك��ن
ل��ه ب��ل��ب��س��ه��م ص��وف م��ن ب��األخ��ذ ق��ول��ه ي��ق��وى ق��د م��ن��ه��م وال��ب��ع��ض
ع��ه��د ك��الم��ه��م ف��ي ق��ي��اس ل��ه وج��د ي��ك��ن وإن ه��ذا ف��ق��ول��ه
ن��ص��وا ع��ل��ي��ه وال ب��ل��ب��س��ه ي��خ��ت��ص��وا ل��م ال��ح��ق أه��ل ل��ك��ن

عليه األخري البيت ولكن القشريية، الرسالة فاتحة يف جاء ما قيد النظم بهذا وهو
غري وهذا عليه، ينصوا ولم الصوف بلبس يختصوا لم الصوفية أن يقرر ألنه اعرتاض؛
يقرروا أن يفتهم لم كان وإن عليه، ونصوا الصوف بلبس اختصوا الصوفية فإن صحيح،
الثوب.5 تصوف ال القلب تصوف املطلوب وأن األساس، هي القلب طهارة أن موطن غري يف

االشتقاق. أو القياس بمجاراة الصوفية مطالبة ينبغي ال أنه الناظم رأي ومن

م��ش��ت��ه��ر ق��ي��اس إل��ى أق��وال��ه��م ت��ف��ت��ق��ر أن م��ن أج��ل ف��إن��ه��م
م��ك��ن��ون وس��ره ب��ه س��اروا ق��ان��ون ل��ه��م إذ اش��ت��ق��اق أو
ي��م��ن��ح ب��ك��ش��ف أو ب��ذوق إال ت��ف��ت��ح ال أق��ف��ال��ه ف��ل��ف��ظ��ه��م

السلوك آداب

منظومته من الغايات غاية جعلها وقد الوجود) (وحدة هي الناظم لها عرض مسألة وأهم
الختام: يف قال حني

ض��ع��ي��ف��ه ب��ه��م��ة ج��م��ع��ت��ه��ا ال��ش��ري��ف��ه ال��رس��ال��ة وه��ذه

تصوف. كلمة اشتقاق يف سلف الذي البحث إىل ارجع 5
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ال��ص��اف��ي��ة ال��ق��ل��وب أرب��اب س��ي��ر ف��ي ك��اف��ي��ه ج��اءت ال��ل��ه ب��ح��م��د ل��ك��ن
دخ��ل ل��م��ن ت��ن��ج��ل��ي م��ع��ان ع��ل��ى اش��ت��م��ل ب��ي��وت��ه��ا م��ن ب��ي��ت ف��ك��ل
ال��م��أم��ول ي��ح��ص��ل ب��ي��ت أي ف��ي ال��دخ��ول ت��ك��رر وك��ل��م��ا
ال��م��ن��وي��ه وال��ح��ك��م��ة ل��ف��ظ��ة ف��ي ال��م��ط��وي��ه ال��رق��ائ��ق وت��ن��ج��ل��ي
ال��م��ق��اص��د أع��ظ��م م��ن ف��إن��ه ال��ع��ق��ائ��د ف��ي ك��ان م��ا س��ي��م��ا ال
ال��وج��ود وح��دة ن��ور إش��راق ال��م��ق��ص��ود ذل��ك م��ن وح��س��ب��ه

وأرصح الوجود، بوحدة القول من براءته أعلن الذي الشعراني من أجرأ بهذا وهو
واحرتاس. تهيب يف حولها دار الذي عربي ابن من

حقائق فيها تكن لم أيام يف مرص يف نشأ أنه الناظم شجاعة أسباب من كان وربما
الذين من يكونوا لم العلماء كبار من عارصوه الذين لعل أو املشكالت، من التصوف
التي السياسية باملشاكل املرصي الجمهور شغل لعل أو الوجود، بوحدة القول يثريهم

الصوفية.6 املشكالت تعقب عن رصفه مما كان العرابية الثورة خلفت
يقول: إذ النظرية هذه عن عرب كيف ولننظر

ب��اط��ل ال��ع��ارف��ي��ن ش��ه��ود ف��ي ب��ل آف��ل ن��ج��م س��واه م��ا وك��ل
ال��ظ��اه��ر وه��و األس��م��اء ل��ج��م��ل��ة وال��م��ظ��اه��ر ال��ل��ه إال ف��ل��ي��س
م��ح��ال ذات��ه ف��ي ألن��ه ي��ق��ال ال ال��ك��ون ف��ي ف��غ��ي��ره
ال��ف��ارق ف��ي��ه وه��ي م��ا ل��م��م��ك��ن ت��ف��ارق ال اإلم��ك��ان ورت��ب��ة
ال��ش��ه��ود ف��ي وع��ز ل��ن��ف��س��ه ال��وج��ود واج��ب ذاتً��ا ف��ال��ح��ق
اس��ت��ع��د م��ا ب��خ��ي��ر األس��م��ا ح��ض��رة م��ن اس��ت��م��د ب��روح��ه م��ظ��ه��ر وك��ل
وال��ت��ل��وي��ن ال��ش��ه��ود رت��ب��ة ف��ي وال��ت��م��ك��ي��ن ال��ي��ق��ي��ن ه��ن��ا وم��ن
أش��رق��ا ع��ل��ي��ه األس��م��ا م��ن ب��م��ا ت��ح��ق��ق��ا م��رآت��ه ص��ف��ت ف��م��ن
ال��م��ك��ن��ون��ه ال��م��واه��ب وأدرك ال��م��ص��ون��ه ال��م��ش��اه��د وش��اه��د

تبلغه كانت ما حدتهم تبلغ ال ولكن وقت، إىل وقت من الوجود بوحدة القول عىل الدين رجال يثور 6

الخالية. العصور يف
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واملاهيات الظاهرة األعيان من هللا سوى ما كل أن فقرر األبيات هذه برشح اهتم وقد
وأبًدا، أزًال له حقيقة فال ذاته حيث من العارفني شهود يف باطل وسفلية علوية املمكنة
وجود الظاهرة واملاهيات األعيان لتلك وليس تعاىل، الحق ذات هو حقيقة املوجود وإنما
أنحاء من نحو عىل الحق الوجود بنور انصباغها فيها املشاهد وإنما لها، ذات حقيقي
يف واملشهود املظاهر، جميع يف الظاهر فهو ، الحقيِّ التجيل أطوار من وطور الظهور،
مقتىض عىل حيثياتها، بتكثر شئونه وتعدد استعداداتها، يف تفاوتها بحسب التعينات كل
والتمييز والكثرة للوجود، فالتوحيد وجزئيٍّا، كليٍّا وتفصيًال، إجماًال كله بذلك القديم العلم
والعماء الغيوب غيب يسمى لذاته بذاته تجل الحق فللوجود العلم، مقتىض عىل للظهور
بالنور املسمى الوجودي تجليه عن عبارة وهو وصفاته، ألسمائه بذاته وظهور األزيل،
أحكام ظهرت به واألرض السماوات نور هللا األشباح، وأرض األرواح سموات املفاضعىل
والصفات األسماء آثار وظهرت واإلضافات، النسب بذلك وحصلت واألعيان، املاهيات
اتصفت األلوهية مرتبة اقتضته لرس وتخالفها األعيان هذه تميز وبسبب فعله، هي التي
بني الجمع الرس ذلك ومن بالذات، ال بالعرض والكثرة التعدد بصفة الوجود حقيقة
القديم التام التنزه من الكريمة ذاته تقتضيه ما عىل ماهية كل يف الحق فظهر األضداد،
مع اآلخر إىل منها كل أحكام وتعاكست بالحق، املاهيات وظهرت غريه، يعرفه ال الذي
ملسو هيلع هللا ىلص: قوله لذلك ويشهد فيه، اآلخر لظهور مرآة منها كل فصار أيًضا، التنزيه ذلك
صورة عىل آدم هللا (خلق والسالم: الصالة عليه وقوله أمرد)، شاب صورة يف ربي (رأيت
تلك عىل واحد وظهور األشياء، عىل واحد تجل إال له ليس تعاىل فالحق … الرحمن7
يمكن فال أفعاله، مرتبة يف لنفسه تنزله برتبة ظهوره بعينه هو الظهور وهذا املظاهر،
هو وهذا الظهورين. بني املثلية الستحالة لذاته بذاته ظهوره مثل الظهور هذا يكون أن
عرفوني»، فبي الخلق فخلقت أعرف أن فأحببت مخفيٍّا كنًزا «كنت شأنه: عز بقوله املراد
علمت ما عىل بحسبه املظاهر من مظهر كل يف الحقية، والحقيقة األحدية، الذات فظهرت
وإنما متعددة، وتجليات متنوعة، ظهورات ذاتها بحسب لها أن ال القديم، التنزيه من
شاهد فمن له، املقابلة الزجاجات ألوان بتعدد وتلونه الشمس نور كتكثُّر تقريبًا ذلك
املتكثرة األلوان هذه أن له انكشف ذاته يف له لون ال أنه وعرف األصيل النور حقيقة

.٢ صفحة القلوب روض انظر 7
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ذاته، يف للنور تعدد وال فقط، استعداداتها بحسب الزجاجات من هي إنما الظاهر يف
مظاهر مع وقف فمن الحقيقي، النور عن بها احتجب وألوانها الزجاجات مع وقف ومن
ضل فقد تعاىل هللا مع بوجود مستقلة أمور أنها وتوهم وتكثرها وتعددها تعاىل الحق
مع أرشك حيث وباطنًا، ظاهًرا الحق بغري وبغى وأثم، وأفحش الجادَّة سبيل عن بذلك
إذا تعاىل هللا سوى مما يشء كل أن كله ذلك من ل فتحصَّ … سلطانًا،8 به ينزل لم ما هللا
رأيته الحق الوجود حيث من اعتربته وإذا محًضا، عدًما وجدته ذاته حيث من اعتربته
يشء فلكل الذاتي، للفعل الوجودي التجيل من نوره عليه ظهر الذي الوجود بذلك موجوًدا
عدًما وجده نفسه إىل وجهه نظر فمن موجده، إىل ووجه نفسه، إىل وجه وجهان: حينئذ
موجده بوجود موجوًدا وجده وموجده ربه إىل وجهه نظر ومن عنه، األفعال ونفى رصًفا
موجود يشء فكل تعملون». وما خلقكم «وهللا الشارع، به جاء كما إليه، األفعال ونسب
لك فانكشف … بالذات ال بالعرض له ثبت إنما والوجود الذاتية، صفته فالعدم معدوم:
وتعددت تكثرت وإن الكونية الوجودات وأن هللا، إال الحقيقة يف موجود ال أنه تقرر بما
وشئون نوره، وظهورات الحق، تعينات مراتب من األمر ونفس الواقع يف هي وتمايزت

قائلهم: قال ذاته. عني هي التي وصفاته أسمائه وآثار ذاته،

ع��ي��ن��ه أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

وظهورها تعينها وإنما فيها، وتأثري بجعل منفصلة، وذوات مستقلة، أمور أنها ال
وصفاته وأسماؤه الحق ذات إال الوجود يف ليس فإذن عليها، الحق الوجود فيضان بنفس
وآثار الذات شئون هي التي الكونية الحقائق لتلك مستعار الخلقية واسم ومظاهرها،
ومقتضياتها األلوهية إلظهار واملظاهر الشئون لتلك تعاىل الحق أعارها والصفات، األسماء

الجييل: قال األضداد، بني الجمع من

ن��اب��ع ه��و ال��ذي ال��م��اء ب��ه��ا وأن��ت ك��ث��ل��ج��ة إال ال��ت��م��ث��ي��ل ف��ي ال��خ��ل��ق وم��ا
ال��ش��رائ��ع دع��ت��ه ح��ك��م ف��ي وغ��ي��ران م��ائ��ه غ��ي��ر ت��ح��ق��ي��ق��ن��ا ف��ي ال��ث��ل��ج وم��ا

.٣ صفحة هامش انظر 8
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واق��ع واألم��ر ال��م��اء ح��ك��م وي��وض��ع ح��ك��م��ه يُ��رف��ع ال��ث��ل��ج ب��ذوب ول��ك��ن
س��اط��ع9 ع��ن��ه��ن وه��و ت��الش��ت وف��ي��ه ال��ب��ه��ا واح��د ف��ي األض��داد ت��ج��م��ع��ت

طارئة، والثلجية املاء، إال وليس باملاء، تعاىل الحق ومثل بالثلج، العالم مثل فالجييل
وأسمائه ذاته بحقيقة واألفكار العقول تحيط ال وكما … عارية والخلقية الحق إال فليس
ذاته، شئون هي التي وتجلياته مظاهره يف ظهوره بكيفية تحيط ال فكذلك وصفاته
وصفاته أسمائه مظاهر يف بذاته الحق وظهور … لغريه تدرك أن من وأرفع أدق فهي
فإن مرآة، يف صورة ظهور من الحقيقة معرفة إىل االهتداء وعدم الحرية يف وأجدر أوىل
ملا بوجه، أدركها ما أنه قطًعا ويعلم بوجه، صورته أدرك أنه قطًعا يعلم املرآة يف الناظر
ملا أو شاهده، عما صورته كرب محقق أنه والحال املرآة، لصغر صورته دقة من له يظهر
صورته، رؤية إنكار يمكنه فال صورته، بصغر قطعه مع املرآة لكرب وجهه كرب من يرى
بانعكاس مرئية هي وال املرآة، وبني بينه هي وال صورته، املرآة يف ليست أنه ويعلم
علمه مع الخارج، يف عليه هي ما حد عىل لرآها كذلك كان لو إذ الصورة، إىل البرص شعاع
صورته رأى وما صورته رأى بأنه ذلك بعد أخرب فإذا شك، غري من صورته رأى بأنه
وما محلها؟ وأين الصورة؟ تلك هي ما يقال: إذ بكاذب، وال بصادق ليس أنه شك فال
يف الناظر يهتد فلم معلومة، مجهولة معدومة، موجودة ثابتة، منفية هي فإذن شأنها؟
يف إذن فهو … املحسوس العالم من وهي فيها الظاهرة صورته حقيقة معرفة إىل املرآة

وجهًال.10 عجًزا أشد مظاهره يف وظهوره الحق تجليات معرفة
الوجود؟ لوحدة الحق الفهم إىل املرء يصل متى ولكن
يقول: إذ رضوان حسن الشيخ عند ذلك جواب إن

كدورة من نفسه بصفاء واصطفاه عباده من عبد عىل تعاىل الحق من إذا
أفناه حتى شهواته، ورعونات غفالته، جنابات من وطهره سواه، بما التعلق
بعاملها نفسه ولحقت الجمع، جمع مرتبة بذلك وبلغ اليقني، حق فيه به
جانب من مفاضة حقيقة ذاتية لطيفة رقيقة حينئذ به قامت األصيل، العلوي

هامش. ٦ صفحة 9

و٨. ص٧ املستطاب الروض هامش انظر 10
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جميع يف الحق الوجود رسيان بها له ينكشف رحمانيته بفيض تعاىل الحق
بحسب مظهر كل يف وظهوره والصفات األسماء تجليات ورس املمكنات، ذرات
بالحق، والخلق الخلق، يف الحق فريى روحانيٍّا، وذوًقا إيمانيٍّا كشًفا استعداده

املحققني.11 العارفني كمل مشهد هو وهذا

وحدة من املراد رشح يف رضوان حسن الشيخ كتب مما اقتبسناها فقرات تلك
ما وبينا النظرية هذه درسنا فقد كتب، ما نناقش أن املوطن هذا يف يهمنا وما الوجود،
ألرسار الرجل هذا فهم إىل التنبيه هو واملهم عربي، ابن آراء رشحنا حني عليها وما لها
بأنه يشعر كالمه ولكن عنها، الدفاع يبتكر ولم النظرية هذه يخلق لم وهو التصوف،

الشئون. هذه درس يف املتفوقني من كان
غري بها يقصد لم قائلهم» «قال وعبارة شديًدا، تأثًرا عربي بابن الرجل تأثر وقد

البيت. ذلك صاحب ألنه عربي؛ ابن
وهو االنسجام من فيها نراه ما يروقنا املطولة املنظومة تلك درس يف نأخذ وحني

والبسط: القبض يف قوله ذلك من املريدين، آداب يقيد

ب��دا ح��ظ ع��ن وال��ب��س��ط ع��ل��ة ع��ن ت��ج��ردا إن ال��ح��ق ح��ق ف��ال��ق��ب��ض
األم��داد ل��ت��ح��ص��ل ال��ورى ع��ن االن��ف��راد ال��ق��ب��ض ف��ي ف��واج��ب
األن��س ه��ذا ع��ن��د ال��رك��ون م��ن ال��ن��ف��س ح��ف��ظ ال��ب��س��ط ف��ي والزم
ق��رب��ه��ا ن��ور ال��م��زه��و ف��ي��ط��ف��ئ رب��ه��ا ب��غ��ي��ر ت��زه��و ف��رب��م��ا
ن��ص��ح ل��م��ن وح��ب��ه��ا ب��رب��ه��ا ال��ف��رح ت��ح��ق��ق ص��ف��ات��ه��ا وم��ن
وال��ش��ج��ن ال��ه��ي��ام م��ن ل��ه��ا ب��م��ا ال��ح��س��ن ال��ص��وت إل��ى ط��ب��ع��ه��ا وم��ي��ل
ال��ض��ي��اع إل��ى ي��ف��ض��ي أن غ��ي��ر م��ن ب��ال��س��م��اع ي��زداد ووج��ده��ا
األح��ق األص��ل��ي م��أل��وف��ه��ا إل��ى ش��وًق��ا ال��ق��ل��ق ذل��ك ع��ن��د وي��ع��ت��ري��ه��ا
ش��ذا12 م��م��ن ح��ق��ه��ا أخ��ذ وت��رك األذى ت��ح��م��ل ص��ف��ات��ه��ا وم��ن

ص٨. 11

الناظم. هامش يف كما آذى، أي شذا: 12
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رضوان حسن منظومات

ت��ظ��ل��م م��ا ب��دون وص��ف��ح��ه��ا ال��ت��ح��ل��م م��ع ع��ن��ه وع��ف��وه��ا
ل��ه13 األم��ر أن واس��ت��ح��ض��ار ل��ل��ه ال��م��ع��ام��ل��ه ف��ي واإلخ��الص وال��ص��دق

املريدين. آداب عن اإلفصاح يف الرجل ذلك مذاهب لبيان يكفي الشاهد وهذا
من تحفة هي التصوف أصول يف رضوان حسن منظومات أن القول: وخالصة
املسالك وعورة من فيه ما وعرف التصوف درس عانى ملن قيمتها وتظهر األدبية، التحف

والشعاب.
يف قصائد له كانت فقد الشعرية، اآلثار من ترك ما كل املنظومات تلك تكن ولم
الشعرية، آثاره خري هي املنظومات تلك ولكن الطريق، أهل عىل والثناء الرسول، مدح
أن القليل من وليس باألعاجيب. فيه فأتى قياده له والن الرجز عىل انطبع كان فقد
فن؟ أي ولكن واحد، فن يف األبيات من ألًفا عرش اثني من يقرب ما بنظم الرجل يتفرد

القلوب. وأحوال املعاني عىل يقوم الذي التصوف فن

ص٢٠٢. املستطاب الروض هامش 13
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الرسول مدح يف الغلو نشأ أين من

ولكن العربي، األدب يف النبوية باملدائح خاص كبري قسم الكتاب هذا أصول من كان
فطبعناه مستقًال القسم ذلك يطبع أن اقرتحت مرة أول الكتاب هذا درست التي اللجنة
ولكن الكتاب، هذا يف مكان لها يزال ال النبوية املدائح أن التأمل بعد رأينا ثم ونرشناه1
النبوية، املدائح عن نرشناه الذي الكتاب من شيئًا نقتبس أن نريد ال نحن مكان؟ أي
الغلو ذلك الرسول، به مدح ما يقرأ من كل يشهده الذي الغلو نفرس أن نريد وإنما
وال بحار، وال أنهار، وال نجوم، وال قمر، وال شمس، ظهر ما محمد لوال بأنه يقيض الذي

جبال. وال مدر، وال شجر،
يقول: أن املرصي نباتة ابن ملثل صح كيف نبني أن نريد

ج��ي��ل وال خ��ل��ق وال زم��ان وال أف��ق وال ال أرٌض ك��ان م��ا ل��واله
ت��ن��زي��ل ل��ل��وح��ي ب��ه��ا دي��ار وال ش��ه��ب ل��ل��ه��دى ف��ي��ه��ا م��ن��اس��ك وال

بالقطع ٢٠٨ صفحاته وعدد الحلبي مصطفى مكتبة نرشته العربي) األدب يف النبوية (املدائح كتاب 1

الكبري.
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فيقول: يُخلق أن قبل األنبياء دان محمًدا بأن يحكم أن للبوصريي جاز وكيف

ب��ه��م ن��وره م��ن ات��ص��ل��ت ف��إن��م��ا ب��ه��ا ال��ك��رام ال��رس��ل أت��ى آي وك��ل
ال��ظ��ل��م ف��ي ل��ل��ن��اس أن��واره��ا ي��ظ��ه��رن ك��واك��ب��ه��ا ه��م ف��ض��ل ش��م��س ف��إن��ه

املحمدية الحقيقة رشح

القول وهو التصوف، أصول من أصل إىل يرجع أنه عرفنا إذا إال يفهم ال الغلو وهذا
كما الوجود) (قبة عليه قامت الذي العماد هي املحمدية والحقيقة املحمدية، بالحقيقة
كل عنها يصدر التي املدبرة القوة فهي والناس، هللا بني الوصل صلة هي عربي، ابن عرب

الصويف: املذهب من النقطة هذه ليرشح عربي البن الكلمة ولنعط يشء.

واختار خياًرا، صنف كل يف وجعل أصناًفا، جعلهم الخلق خلق ملا هللا أن اعلم
األولياء وهم خواص املؤمنني من واختار املؤمنون، وهم خواص الخيار من
نقاوة الخالصة من واختار األنبياء؛ وهم خالصة الخواص هؤالء من واختار
هم قليلني رشذمة النقاوة من واختار عليهم. املقصورة الرشائع أنبياء وهم
هو خلقه من واحًدا واصطفى أجمعهم، الرسل وهم املروقة النقاوة صفاء
عليه أقام عمًدا هللا جعله الخالئق جميع عىل املهيمن هو منهم2 وليس منهم،
وتعريًفا، تعيينًا املقام له صح وأسناها، املظاهر أعال هللا وجعله الوجود، قبة
السيد هو يقاوم، وال يكاثر ال ملسو هيلع هللا ىلص محمد وهو البرش طينة وجود قبل فعلمه

سوقة.3 سواه ومن

ألنه الناس من هو الناس» من وليس الناس من «هو محمًدا بأن يحكم عربي فابن
الخالئق جميع عىل املهيمن «هو الناس عىل الوجود يفيض ألنه الناس من وليس مخلوق؛

الروح. أزيل ولكنه الجسد حادث هو الوجود» قبة عليه أقام عمًدا هللا جعله

واحد. وقت يف وقديم حادث فهو إله، ألنه منهم وليس مألوه؛ ألنه منهم هو 2

.٩٧ صفحة ٢ جزء املكية الفتوحات 3
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أن ويرى فخر»، وال الناس سيد «أنا الرسول: قول عري ابن يوجه املعنى هذا وإىل
فأنا اإلنسانية املظاهر أعال كنت فإني العالم، من بقي من عىل االفتخار أقصد «ال معناه
ملا بعينه تحقق من الرجل بل بربه، تحقق من الرجل فليس بعيني؛ تحقًقا الخلق أشد

لنفسه».3 ال له أوجده هللا أن علم
التوراة: يف ورد ما ذلك ويفرس للعالم، وخلًقا له خلًقا خلقني هلل أن هذا ومعنى

من خلقت ما تهتك فال أجيل، من وخلقتك أجلك، من األشياء خلقت آدم ابن يا
أجلك.3 من خلقت فيما أجيل

األنبياء يجعل عربي ابن ألن محمد؛ النبي به يراد أن ويمكن عام، هنا آدم» و«ابن
عرب صويف معنى باهلل والوجود املحمدية. الحقيقة منزلة دون منازل لها «كلمات» كلهم

قال: من عنه

ت��ق��رُّب��ا ح��ب��ي��ب��ي م��ن ق��ربً��ا رم��ت وإن ب��ذك��ره ق��ل��ب��ي ه��ام ش��وق��ي اش��ت��د إذا
وأط��رب��ا أل��ذ ح��ت��ى وي��س��ع��دن��ي ل��ه ب��ه أح��ي��ا ث��م ف��أف��ن��ى ف��ي��ب��دو

والصلوات القصائد يف أثرها

تعني كل قبل األحدية الذات به تعني الذي التعينات أول محمًدا أن القضية هذه وتحرير
يف فرد واحد فهو التعينات، جميع يشمل فهو التعينات، من له نهاية ال ما به فظهر
األحدية الذات إال فوقه وليس املرتبة، يف يساويه من يتعني ال إذ له: نظري ال الوجود
ومن مطلًقا، الفردية فله ونعت، وحد ورسم واسم وصفة تعني كل عن املنزهة املطلقة
رس يعلم فرديته ومن األنبياء، من غريه دون له إال يكون ال األعظم االسم أن يعلم هذا
اآلخرين، وآخر األولني وأول النبيني خاتم كونه والطني) املاء بني وآدم نبيٍّا (كنت قوله:
يف فإنهم األنبياء أفضل وكونه الكلم) جوامع (أوتيت قوله: رس وجمعيته أوليته ومن
األول والتعني يبلغونه، وال األول التعني إىل ينتهون واملرتبة االستعداد وسعة التصاعد
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سائر وبني األحدية الذات بني الربزخ فهو التعينات جميع إليه ترجع الذي محمد هو
املوجودات.4

الناس سيد أنا حديث:

وال الرأي، هذا أنصار من الواقع يف فلسنا صوفية، فكرة نؤرخ أننا القارئ وليتذكر
اقتبسه التصور هذا أن واملرجح والطني، املاء بني وآدم نبيٍّا محمد كان كيف ندرك نكاد
أحدية ذاتًا يتصورون الصوفية أن نفهم أن هو واملهم القدماء،5 الفالسفة من الصوفية
جميع نشأت وعنه الفردية، الحكمة وهو محمد، هو األول والتعني بالتعينات، إال تتكثر ال

األنبياء. خاتم وكان الناس، جميع سيد كان ذلك أجل ومن األنبياء، حتى التعينات
الذي البكري محمد منهم الصوفية، أقطاب من كثري النظرية هذه حول حام وقد

يقول:

وب��س��ط��ا ق��ب��ًض��ا ال��ش��ئ��ون ج��م��ي��ع ف��ي أرت��ن��ا ق��دي��م م��ن ال��ن��ور ق��ب��ض��ة
ب��س��ط��ا ال��ك��ون ع��ل��ى ف��ض��ل��ه��ا ب��س��ط��ت ت��ب��دى أص��ل ل��ك��ل أص��ٌل وه��ي
وض��ب��ط��ا ح��ص��ًرا ف��ج��ل ب��ع��ل��م ال��ش��ف��ع ع��دد أظ��ه��رت ق��د وت��ر وه��ي
ق��س��ط��ا ل��ل��ع��دل أق��ام ب��ش��ريٍّ��ا ش��ك��ال ف��أن��ت��ج ش��ك��ل��ه��ا ول��دت
وأع��ط��ى أف��اد وك��م ب��ي��دي��ه��ا ل��دي��ه��ا ح��ررت��ه ق��د ع��ب��د وه��و
س��م��ط��ا ال��خ��ل��ق ي��ن��ظ��م ب��ال��ح��ق ج��اء ح��ق ف��ه��و ب��ح��ق��ه��ا ح��ق��ق��ت��ه
ون��ق��ط��ا ش��ك��ال ال��ل��وح ف��ي أرت��ه ح وال��رو ح��ق��ق ال��ن��ف��وس ل��ن��ق��وش
وخ��ط��ا رس��ًم��ا األش��ي��اء وع��ل��م ال��س��ر ع��لِّ��م آدم م��ن��ه ع��ال��م
وش��م��ط��ا ب��ك��ر ال��وج��ود س��ر ش��م��س وال��ه��ي��وال أن��س��ن��ا ن��اس��وت ه��ي
ش��ط��ا ال��درك ف��ي ش��ط ق��د ب��ح��ر ك��ن��ز ع��ل��ي��ه ال��ع��ق��ول ح��ارت ط��ل��س��م
م��رط��ا ال��ح��س��ن ل��ه غ��دا ل��ج��م��ي��ل ش��ه��دن��ا ال��ج��م��ال ف��ي ش��ه��دن��اه إن

و٢٦٧. ص٢٦٦ الفصوص عىل القاشاني رشح انظر 4
الوجود. بوحدة القول إىل للوصول احتيال هو قلت: شئت وإن 5
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أس��ط��ا األس��د م��ن ف��ات��ًك��ا أس��ًدا رأي��ن��ا ال��ج��الل ف��ي ن��ظ��رن��اه أو
وطَّ��ى ال��م��ف��اخ��ر رأس وإل��ي��ه دان��ت ال��ج��ح��اج��ح ل��ه ف��ض��ل ت��اج
ش��رط��ا اخ��ت��ل م��ا م��ب��ن��اه وع��ل��ي��ه م��ن��ه وال��ك��ل م��ع��ن��اه ش��يء ك��ل
أخ��ط��ا ال��ح��ال أن��ك��ر م��ن ي��ق��ي��نً��ا ال��ج��ن��س م��خ��ت��ل��ف وه��و ال��ش��خ��ص واح��د

الرشح، بذلك نظفر لم ولكنا رشحها أنه وحدثنا النابليس6 خمسها الطائية وهذه
األبيات: هذه ومنها الغاية هذه إىل تنتهي رمزية بقصيدة عارضها وقد

َرْه��ط��ا وت��ه��ج��ر َرْه��ًط��ا ت��واف��ي ل��م ال��ت��ج��اف��ي ب��ع��ي��د ال��ل��ق��ا ق��ري��ب ي��ا
ق��س��ط��ا األم��ر م��ن ل��ن��ا ف��اج��ع��ل ن اآل س��واك م��م��ن إل��ي��ك ه��دن��ا ن��ح��ن
ون��ق��ط��ا ش��ك��ًال األوه��ام أع��ج��م��ت��ه��ا وق��ل��وبً��ا ن��واظ��ًرا وت��دارك
وض��ب��ط��ا ع��دٍّا ال��ج��م��ي��ع وه��و م��ن��ك ش��يء وال��ح��ك��م أن��ت أن��ت إن��م��ا
االس��ف��ن��ط��ا ل��ق��ائ��ه��ا م��ن ي��ح��ت��س��ى ُس��َل��يْ��َم��ى ع��ش��ق دي��ر ال��ق��ل��ب دخ��ل
ش��ط��ا ي��س��ك��ن ال��ج��م��ال ب��ح��ار ع��ن ط��ال��ع��ات ن��س��وة ثَ��مَّ ف��رأى
أس��ط��ا ال��ب��وات��ر م��ن ن��اع��س��ات ب��ع��ي��ون ال��ظِّ��ب��ا م��ن ن��اظ��رات
ش��رط��ا ه��ام ب��ه��ا م��ن ق��ت��ل ج��ع��ل��ت رم��اح ك��أن��ه��ن ق��دود ف��ي
وح��ط��ا رف��ًع��ا ت��ج��ول ك��ان��ت ك��ي��ف م��ن��ه��ا ال��ط��ي��ب ي��ن��ف��ح ه��ي��ف��اء ك��ل
خ��ط��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ب��ال��غ��رام راس��م ب��ح��س��ن ت��ط��اع أن ال��ل��ه أم��ر
أب��ط��ا ال��م��ش��ي ع��ن ب��ه��ا ك��ث��ي��ب ف��ي ت��ث��نَّ��ى ق��ض��ي��ب ع��ل��ى ت��م ب��در
وس��خ��ط��ا رض��اء ب��ه��ا ف��ن��ي��ن��ا ق��د ال��دي��اج��ي وب��در ال��ض��ح��ى ش��م��س ه��ي
م��وطَّ��ا وق��ل��ب��ي م��س��ل��م وأن��ا ال��ب��خ��اري ص��ح��ي��ح ع��ن ب��ثَّ ث��غ��ره��ا

قال: حني الدسوقي إبراهيم ذهب الغاية هذه وإىل

خ��بِّ��رن��ا؟ ال��ب��ح��ر ع��ن ال��غ��ال��ي ال��ج��وه��ر ه��و ال��ذي م��ا ال��س��ر م��ا ال��ع��ل��م م��ا ل��ي: ي��ق��ول��ون
م��ن��ا وم��ش��رق��ه��ا ف��ي��ن��ا وم��غ��رب��ه��ا ن��ورن��ا م��ط��ال��ع ه��ذي ل��ه��م: ف��ق��ل��ت

الحقائق. ديوان ص٢٨٥–٢٨٧ 6
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ك��ن��ا ق��د وال��ع��رش ال��خ��ل��ق خ��ل��ق ق��ب��ل وم��ن اج��ت��م��اع��ن��ا ك��ان ال��ب��ي��ض��اء ال��درة ع��ل��ى
ت��وج��ه��ن��ا أي��ن ال��ن��اس ت��دري أي��ن ف��م��ن وراءن��ا ال��زاخ��رات ال��ب��ح��ار ت��رك��ن��ا

الصوفية.7 اصطالحات يف عربي ابن نص كما األول العقل هي البيضاء والدرة

الرشع أو العقل من أصل النظرية لهذه هل

أقطاب من هذا مشيش وابن صالته، يف مشيش ابن النظرية هذه عن أفصح وقد
مع قرأتها وقد واملساء، الصباح يف األلوف ألوف يقرءها ا، جدٍّ معروفة وصالته الشاذلية،
كل أصل محمًدا أن عىل تنص وهي املهتدين، من كنت يوم مرة، ألف من أكثر «اإلخوان»

مشيش: ابن يقول كيف ولننظر موجود،

الحقائق، ارتقت وفيه األنوار، وانفلقت األرسار، انشقت منه من عىل صلِّ اللهم
وال سابق يدركه فلم الفهوم تضاءلت وله الخالئق، بأعجز آدم علوم وتنزلت
أنواره بفيض الجربوت وحياض مونقة، جماله بزهر امللكوت فرياض الحق،
املوسوط.8 قيل كما لذهب الواسطة لوال إذا منوط، به هو إال يشء وال متدفقة،

هذه عن أفصحوا الذين ومن … والناس األشياء واملوسوط محمد هو والواسطة
يقول: إذ السحر» «ورد يف البكري مصطفى النظرية

وبارك وسلم وصل األكوان، جميع به ترشفت من عىل وبارك وسلم صل اللهم
عني عىل وبارك وسلم وصل العرفان، معالم به أظهرت الذي محمد سيدنا عىل

إنسان.9 كل وجود يف والسبب األعيان

كانت أتراها للدسوقي، منسوبة الحقائق ديوان عن األبيات هذه نقلنا أننا تذكر ثم ص٢٧٤ انظر 7
املورود) (البحر كتاب يف الشعراني ذكره األخري والبيت النسب؟ صحة عن النابليس وغفل عربي البن

كثريًا. ينشده كان الدين محيي الشيخ إن وقال:
أوراد يف إليها الرجوع ويمكن طبعات عدة طبعت وقد «الوظيفة» الشاذلية يسميها الصالة هذه 8

بعدها. وما ٧٤ صفحة البكري
.٦٣ صفحة األوراد مجموع 9
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محمًدا تجعل التي النظرية هي إنسان» كل وجود يف والسبب األعيان «عني وعبارة
الوجود. أصل

الرسول من األنبياء مكانة

سيد «أنا حديث إىل الصوفية فيه استند الشطط هذا أن عىل ننص أن الخري ومن
الخفاء «كشف املسمى العجلوني كتاب يف جاء فقد العلماء، فيه شك حديث وهو الناس»
أن روى عيل بن الحسن أن الناس». ألسنة عىل األحاديث من اشتهر عما وااللتباس،
العرب؟ سيد ألست عائشة: له فقالت عليٍّا، يعني العرب» سيد يل «أدع قال: الرسول
الحكم إىل يجنح الذهبي أن العجلوني حدثنا ثم العرب. سيد وعيلُّ آدم ولد سيد أنا فقال:

بالوضع.10 الحديث هذا عىل
السيد فقال: قريش. سيد أنت له: فقال املصطفى إىل جاء رجًال أن أيًضا وحدثنا
بقولكم، قولوا الناس، أيها يا الرسول: فقال قوًال، وأعالها طوًال، أعظمها أنت قال: هللا.

ورسوله. هللا عبد أنا الشيطان، يستهوينكم وال

التثليث طيف

مخلوق محمًدا بأن يحكم فالرشع عقل، وال رشع من النظرية لهذه سناد ال أنه والواقع
النظام هذا عىل املوجودات تسلسل يكون أن يوجب ال والعقل رسالته، لتبليغ هللا اصطفاه
هي الحقيقة تلك وأن املحمدية، الحقيقة عنها صدرت األحدية الذات بأن يقيض الذي

ملوجودات. صنوف من ظهر ما جميع وبني هللا بني الواسطة
النظرية نفهم أن يهمنا وإنما العقل، أو الرشع إىل نستند أن الفصل هذا يف يهمنا ال

النبوية. املدائح يف الغلو نشأ كيف لنعرف أصحابها وضعها كما الصوفية
الصوفية أن والظاهر الغريب، النظام هذا نشأ كيف معرفة نحاول أن من بأس وال
وينقلون فعل، كل عنها ينفون لذلك فهم الذات، أحدية عىل الحرص كل يحرصون

يعتمدون الفرس من الصوفية أن عزام الوهاب عبد الدكتور حدثنا وقد ،٤٦٢ صفحة الخفاء كشف 10

الوجود. هللا خلق ما محمد لوال أنه ومعناه األفالك) خلقت ما (لوالك يقول: قدسيٍّا حديثًا املعنى هذا يف
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همهم من كان مسلمني عندنا الصوفية كان وملا األنبياء، أي: الكلمات، إىل كلها األفعال
الوجود. وروح الكلمات أصل املحمدية الكلمة يجعلوا أن

أنفسهم فالصوفية النظام، لهذا كافية شافية صورة له نقدم أن القارئ ينتظر وال
يف يحلِّقون جعلتهم األخيلة هذه إن نقول: أن ويكفي عجيب، التواء يف حوله يدورون

رباط. أوثق املحمدية بالحقيقة مربوًطا الوجود ويتمثلون شعرية، أجواء
أن أمكن كيف يرى الياء إىل األلف من الفتوحات كتاب لقراءة وقته يتسع والذي

والفروض. املحتمالت من ألوف يف للرياضة مجاًال النظام هذا يكون
أن نعرف أن يهمنا وإنما املذاهب، تلك صحة إىل نطمنئ أن قلت، كما يهمنا، ال
صح هنا ومن األحدية. للذات تعني أول ألنه الوجود: أصل محمًدا يجعلون الصوفية
وال أرض، وال نجم، وال قمر، وال شمس، كان ما لواله بأنه يقضوا أن الرسول ملادحي

جبال. وال أنهار، وال بحار، وال إنسان، وال حيوان، وال جماد، وال سماء،
الرسول ذلك نور من هم إنما األنبياء جميع بأن يحكموا أن لهم صح أيًضا هنا ومن

الربدة: يف البوصريي قال كما

ب��ه��م ن��وره م��ن ات��ص��ل��ت ف��إن��م��ا ب��ه��ا ال��ك��راُم ال��رس��ُل أت��ى آي وك��ل

الهمزية: يف قال وكما

س��م��اء ط��اول��ت��ه��ا م��ا س��م��اء ي��ا األن��ب��ي��اء رق��يَّ��ك ت��رَق��ى ك��ي��ف
وس��ن��اء دون��ه��م م��ن��ك س��نً��ا ل ح��ا وق��د ع��الك ف��ي ي��س��اووك ل��م
ال��م��اء ال��ن��ج��وم م��ث��ل ك��م��ا س ل��ل��ن��ا ص��ف��ات��ك م��ث��ل��وا إن��م��ا

الربدة: يف البوصريي وقول
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واح��ت��ك��م ف��ي��ه م��دًح��ا ش��ئ��ت ب��م��ا وق��ل��ت ن��ب��ي��ه��م ف��ي ال��ن��ص��ارى ادع��ت��ه م��ا دع

ادعاه ما عني لعيىس النصارى ادعاه ما ألن — النظرية هذه عن انحراف فيه
محمد وكذلك األرباب، رب هو أب له ولكن رب، النصارى عند فعيىس — ملحمد الصوفية

األحدية.11 الذات هو أصل له رب الصوفية عند هو
يقولون فهم الصوفية، عند خطًرا شيئًا تبدو ال التثليث نظرية أن العجيب ومن
املختلفة األوجه يف يتمثل آخر وضع عندهم لها كان وإن إشفاق، وال تهيب غري يف بها
مريم، ابن فهو اإلنسانية للبرشية صورته حيث من عيىس يف نظر فمن املسيح، لشخصية
فيه نظر ومن جربيل، إىل منسوب فهو البرشية املمثلة الصورة حيث من فيه نظر ومن
وهو هللا روح وهو هللا كلمة «فهو بالروحية هللا إىل منسوب فهو املوتى إحياء حيث من

خالق. األلوهية من وله نصيب، امللكية من وله جزء، اإلنسانية من ففيه هللا»12 عبد
وما حق، كلها الديانات بأن فيحكمون ذلك من أبعد إىل التسامح يف يذهبون هم بل
القاشاني: يقول ذلك ويف األمم، استعدادات الختالف إال الحق طريق سلوك صور اختلفت

الحق، طريق إىل الهداية هو منه واملراد واحد، األنبياء إىل الحكم نزول فطريق
والنحل، امللل اختالف اقتضت األمم استعدادات ولكن واحد، التوحيد فطريق
من تكون إنما وهدايتهم بها، يختص فساد بإزالة يكون أمة كل إصالح فإن

ونفوسهم.13 طباعهم بحسب املختلفة ومراتبهم مراكزهم

مختلف الناسيف لجميع يكون فال محلية، والديانات محلية، النبوات أن ذلك ومعنى
الرسالة عن سكتوا الصوفية ولكن الدقة. من جانب عىل النظرة وهذه واحد، نبي البالد
موجود. كل عنها نشأ التي الفردية الحكمة هو محمًدا أن عندهم املفهوم ألن املحمدية؛

ولكن الخاطئني، ويفدي ليصلب برشية بصورة وتجسد إله عيىس أن تعتقد النصارى جماهري 11

ومن املسلمني. من الصوفية رأي يوافق وذلك ربانية، نفحة فيه إنسان أنه يعتقدون منهم املستنريين
وقد الحنان، يف كاألب أنه يقصد وإنما ا حقٍّ أبوه هللا أن يريد ال (أبي) يقول: حني عيىس أن رينان رأي

الحالج. عىل الكالم عند النظرية هذه فصلنا
ص١٧٨. القاشاني انظر 12

ص٦. القاشاني 13
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حق؟ كلها الديانات هل

محمًدا يمدحون ال فالصوفية النبوية: املدائح يف أثره لنبني التسامح لهذا عرضنا وإنما
األنبياء. سائر عىل يثنوا أن كثرية أحيان يف لهم يتفق بل األحوال جميع يف وحده

ومدح إدريس مدح يف قصائد فله عربي: ابن الصوفية من ذلك صنع من وأشهر
الهاروني»: األحمر «الروح سماه فيما الشاهد هذا وإليك هارون، ومدح موىس

وال��ح��رم ال��رك��ن وه��ذا ال��م��ق��ام ه��ذا ال��ع��ل��ُم ال��س��ي��د ه��ذا ال��خ��ل��ي��ف��ة ه��ذا
وال��ص��ن��م ل��ألب��ص��ار اِل��ْع��ُج��ل ب��دا ل��م��ا س��ي��ادت��ه ت��ظ��ه��ر ول��م األن��ام س��اد
ع��ل��م��وا وم��ا م��وس��ى ن��ال��ه م��ا ن��ي��ل ف��ي أب��ًدا ��ه��م ه��مُّ ق��وًم��ا ي��ردع زال م��ا
ع��دم أص��ل��ه ش��ي��ئً��ا ال��ب��ص��ي��رة ع��ي��ن ن��ظ��رت ك��ل��م��ا ح��رام ال��ب��ي��ان أن

ربه: من قربه يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول سمع «وقد قالها أبيات عربي ابن ديوان ويف
«وهو تعاىل: قوله يف التحديد عن الحق لجناب تنزيًها متَّى، بن يونس عىل تفضلوني ال

كنتم».14 أينما معكم
شاهد فهي كذلك كانت فإن نفسه، عربي ابن وضع من الديباجة هذه أن واألرجح

يشء. كل املحمدية الحقيقة يجعل ال أحواله بعض يف كان أنه عىل
يقول: إذ الرمزية قصائده إحدى يف املعنى هذا إىل قصد ولعله

أش��ج��ان��ي15 ب��ال��ش��ج��و ت��ض��ع��ف��ن ال ت��رف��ق��ن وال��ب��ان األرائ��ك ح��م��ام��ات ي��ا أال
أش��ج��ان��ي وم��ك��ن��ون ص��ب��اب��ات��ي خ��ف��يَّ وال��ب��ك��ا ب��ال��ن��وح ت��س��ه��رن ال ت��رف��ق��ن
ه��ي��م��ان وأنَّ��ِة م��ش��ت��اق ب��َح��نَّ��ة وب��ال��ض��ح��ى األص��ي��ل ع��ن��د أط��ارح��ه��ا
ف��أف��ن��ان��ي16 ع��ل��يَّ ب��أف��ن��ان ف��م��ال��ت ال��ص��ب��ا غ��ي��ض��ة ف��ي األرواح ت��ن��اوح��ت
ب��أف��ن��ان إل��يَّ ال��ب��ل��وى ط��رف وم��ن وال��ج��وى ال��م��ب��رِّح ال��ش��وق م��ن وج��اءت

ص١٥١. عربي ابن ديوان 14

وزاده. ضاعفه هنا معناه شجوه: أضعف 15
(مالت). من املفهوم امليل عىل يعود (أفناني) يف الضمري 16
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ب��ن��ع��م��ان ل��ي م��ن األث��ل ب��ذات ل��ي وم��ن م��نً��ى م��ن ��ب وال��م��ح��صَّ ب��ج��م��ع ل��ي ف��م��ن
أرك��ان��ي وت��ل��ث��م وت��ب��ري��ٍح ل��وج��د س��اع��ٍة ب��ع��د س��اع��ة ب��ق��ل��ب��ي ت��ط��وف
ب��ن��ق��ص��ان ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ل دل��ي��ل ي��ق��ول ال��ت��ي ب��ال��ك��ع��ب��ة ال��رس��ل خ��ي��ر ط��اف ك��م��ا
إن��س��ان ق��در م��ن ال��ب��ي��ت م��ق��ام وأي��ن ن��اط��ق وه��و ب��ه��ا أح��ج��اًرا وق��ب��ل
ب��أي��م��ان وف��اء ل��م��خ��ض��وب ول��ي��س وأق��س��م��ت ت��ح��ول ال أن ع��ه��دت ف��ك��م
ب��أج��ف��ان وي��وم��ي ب��ع��ن��اب ي��ش��ي��ر م��ب��رق��ٌع ظ��ب��ٌي األش��ي��اء ع��ج��ب وم��ن
ن��ي��ران وس��َط روض��ة م��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا وال��ح��ش��ا ال��ت��رائ��ب ب��ي��ن م��ا وم��رع��اه
ل��ره��ب��ان ودي��ر ل��غ��زالن ف��م��رع��ى ص��ورة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار ل��ق��د
ق��رآن وم��ص��ح��ف ت��وارة وأل��واح ط��ائ��ف وك��ع��ب��ة ألوث��ان وب��ي��ت
وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه ت��وج��ه��ت أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

األنبياء سائر الصوفية مدح كيف

من آيات عليهم أفاض قد املحمدية الحقيقة يف ملحوه الذي املعنى إىل الصوفية وانجذاب
إىل فيها حن التي البكري محمد قصيدة ذلك يف قرأت ما أطيب ومن الرمزية، األشعار
به يريد أنه يعني بالحبيب عنه التعبري ولكن الرسول، إىل أو هللا إىل رمز وهو «الِوتر»

اعتساف: التعيني هذا يف كان وإن الرسول،

ال��َخ��بَ��ر س��ره ال��ُخ��بْ��ر ف��ات��ه م��ن ال��وت��ر أي��ه��ا ال��وت��ر ع��ن ح��دث
س��ح��ر ج��م��ي��ع��ه��ا ف��ع��ن��دي ط��اب��ت م��ق��دس��ة ل��ي��ل��ة ع��ن وه��ات
ال��س��ور ب��ل��ح��ن��ك ع��ل��ي��ه��ا ت��ت��ل��ى أذنً��ا ل��ي إن ش��ئ��ت ك��م��ا وق��ل
ال��ب��ش��ر ت��س��م��ع ل��م ح��ق آي��ات يُ��س��م��ع��ه��ا ل��ل��ح��ب��ي��ب م��ص��غ��ي��ة
وت��ر ي��ا ذاك ل��ي��س وأب��ي ال غ��ان��ي��ة ح��رك��ت��ه وت��ًرا ي��ا
ال��ف��ط��ر ت��ط��رب م��ن��ك ال ف��م��ن��ه ح��ك��م��ت��ه ف��ي��ك ال��وت��ر أودع ق��د

267



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

الرسول مدح يف الرمزيات

إىل الرجوع يستطيع والقارئ األدب، يف بليغ أثر له كان الرسول بمدح الصوفية واهتمام
عىل أوًال الرسول مدح كيف لريى املاضية السنة يف نرشناه الذي النبوية) (املدائح كتاب
للرسول، خالًصا مدًحا عاد وكيف التشيع، إىل الفن هذا انتقل وكيف الجاهلية، الطرائق
وأثر البديعيات، باسم الزخرف رضوب به تُقيد رصًفا أدبيٍّا فنٍّا ذلك بعد صار وكيف

األدبية. الثقافة نرش يف كله ذلك
العريف: ابن قول يف نرى كما الشوق وقدة املادحني عىل تغلب أن يتفق وكان

ب��اح��ا ق��د ال��ش��وق ب��أل��ي��م وك��ل��ه��م ب��م��ن��ى ال��م��ن��ى ن��ال��وا وق��د ال��م��ط��اي��ا ش��دوا
أش��ب��اح��ا ال��وف��د ذاك ط��اب ب��م��ا ط��ي��بً��ا روائ��ح��ه��ا ت��ن��دى رك��ائ��ب��ه��م س��ارت
راح��ا ذك��ره م��ن ش��رب��وا إذا روح ل��ه��م ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ن��ب��ي ق��رب ن��س��ي��م
أرواح��ا ن��ح��ن وس��رن��ا ج��س��وًم��ا س��رت��م م��ض��ر م��ن ال��م��خ��ت��ار إل��ى س��ائ��ري��ن ي��ا
راح��ا ك��م��ن ع��ج��ز ع��ل��ى أق��ام وم��ن وم��ع��ذرٍة ع��ج��ٍز ع��ل��ى أق��م��ن��ا إن��ا

القصيد. بيت هو الرابع البيت من الثاني والشطر
غزا املزار بعد ألن الرسول؛ زيارة إىل شوًقا الناس أرق من األندلس أهل وكان

الحنني. بأقباس قلوبهم

الشوق وقدة تمثل العريف ابن شعر من أبيات

القول أساس عىل قائم فهو الرسول، مدح يف اإلغراق نشأ كيف القارئ عرف هنا إىل
أن أرادوا الصوفية أن سنني بضع دام الذي التأمل بعد عندي صح وقد الوجود، بوحدة
كما هللا ابن املسيح كان فإذا اإلسالم: نبي عىل ثوبها ليضفوا املسيح؛ شخصية ينتهبوا
الوجود، أصل وهو يشء، كل عىل يقدر محمًدا ألنه ذلك؛ من أرفع فمحمد النصارى يزعم
من إىل يسرتيح محمًدا بأن يحكم أن عربي البن اتفق وقد يشء، هللا عن ظهر ملا ولواله

يقول:
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ص��ل��ي��ن��ا وال ت��ص��دق��ن��ا وال اه��ت��دي��ن��ا م��ا أن��ت ل��وال وال��ل��ه

خرجنا فقد وإمكاننا ذواتنا إىل نظرنا فإذا وإليه، به «فنحن عربي: ابن يقول ثم
لهذه عرضنا وقد وجوده» من بوجوده لنا املوجد فإنه إليه، بالنظر يطلبنا وإمكاننا عنه،
يقوم ال الرتجيح ذلك أن يظهر ولكن هللا، عىل عائد الضمري أن ورجحنا قبل، من العبارة

الفيلسوف. ذلك روح من دليل عليه
من مرسوقة رأينا يف وهي األساطري، من أسطورة املحمدية» «الحقيقة أن والواقع
م تقسِّ التي اليونانية الفلسفة من مرسوقة النرصانية النظرية أن كما النرصانية، النظرية

«عقول». إىل القوى
من ولكن اليونان؟ فلسفة من الصوفية فأين الغرابة، كل غريبًا يبدو الحكم وهذا
اليونان عند كانت فقد يستعجب، وال يستغرب ال تعقبت كما الفلسفية النظريات يتعقب
يرون اليونان كان يشعرون، ال أو يشعرون حيث من الصوفية نقلها أوهام واملرصيني
أو إله يحملها الشمس أن يعتقدون الوثنيون املرصيون وكان إلًها، القوى من قوة لكل
التصوف إىل نقلت الوثنية املرصية العقيدة وهذه املغرب، إىل املرشق من فينقلها ملك
أحيانًا يكلفون «األولياء» أن يعتقدون املسلمون مرص أهل كان فقد اإلسالمي، املرصي
يف حل كان َدوره بأن امليعاد إخالف عن يعتذر أن للصويف يصح وكان الشمس، بجر

الشمس.17 جر
لآللهة كان بما تذكِّر املناطق وهذه اختصاص، مناطق لهم املسلني عند واملالئكة

اليونان. عند
أن الصوفية بها أراد الوجود وحدة نظرية أن عىل رصاحة ننص أن هو واملهم
من والصوفية العيسوية. للحقيقة النصارى ادعاه ما أضعاف املحمدية الحقيقة يعطوا

املسلمني. رهبان هم والعميل النظري الجانب

رجل وهو مبارك دعاس سيد الشيخ من سمعتها وقد سنرتيس يف موجودة األسطورة هذه كانت 17

الصالحني. أخبار من يسمع ما كل يصدق طيب
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العيسوية؟ الحقيقة عن املحمدية الحقيقة نقلت هل

قامت وقد «مالحدة»، فسماهم الوجود وحدة نظرية ألصحاب القيم ابن عرض وقد
ويقول ذاته، من وصفاته صفاته، من هللا وأفعال هللا أفعال من العبد أن عىل نظريتهم
أفعاله، آثار ومفعوالته بذاته، القائمة أفعاله من ال هللا مفعوالت من العبد إن القيم: ابن
منفصلة ومفعوالته وأفعاله، لصفاته مستلزمة فذاته بذاته، القائمة صفاته من وأفعاله

املحدثات.18 املخلوقات من فهي عنه،
وحدة نظرية الصوفية، النظرية نقض يف حق عىل القيم ابن يكون أن يهمنا وما
النظرية هذه أن عىل ننص أن يهمنا وإنما املعضالت، من الدهر عىل فستظل الوجود،

أصول. القديمة والديانات القديمة الفلسفة يف لها
املدائح يف اإلغراق نشأ كيف القارئ يعرف أن يشء كل وبعد يشء كل قبل ويهمنا

النبوية.
يهتد لم أرسار إىل هديناه فقد وإال نبغيه، ما فذلك قني املوفَّ من القارئ رآنا فإن

أشياء. لآلِخر يرتك قد واألول اليوم. قبل الباحثني من أحد إليها

ص٩٤. ج٣ السالكني مدارج انظر 18
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املتبتلني حياة يف النزعة هذه قدم

ويروون بأزمان، اإلسالم سبقت الروحية النزعة وهذه املتبتلني، صفات من ربه العبد حب
يقول: كان داود أن

اللهم حبك، يبلغني الذي والعمل يحبك، من وحب حبك، أسألك إني اللهم
البارد. املاء ومن وأهيل نفيس من إيل أحب حبك اجعل

هللاَ تُِحبُّوَن ُكنتُْم إِن ﴿ُقْل َويُِحبُّونَُه﴾، ﴿يُِحبُُّهْم القرآن يف املعنى هذا ورد وقد
هللاُ﴾. يُْحِببُْكُم َفاتَِّبُعونِي

قال: أنه الرسول عن وروي

أصحابي أحب ومن أصحابي، فليحب أحبني ومن فليحبني، هللا أحب من
تعاىل هللا أذن أبنية فإنها املساجد؛ فليحب القرآن أحب ومن القرآن، فليحب
صالتهم يف فهم أهلها، ميمون ميمونة فهي فيها وبارك وتطهريها، برفعها
مقاصدهم. نُجح يف تعاىل وهللا مساجدهم يف وهم حوائجهم، يف تعاىل وهللا
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الصويف وحب املؤمن حب بني الفرق

ليدخل — يطيعه أي: — هللا يحب فاملؤمن النفعية؛ الصفة عليه تغلب الحب هذا ولكن
فيجعلوه النفعية الصفة من الحب يجردوا أن الصوفية رأى وقد النار، من ويسلم الجنة

العقاب. من والخوف الثوب، رجاء عن النظر بغض هللا، لذات خالًصا
أبيات املحبني عن ُرويت فقد النفع، بأجزل األدب عىل عاد الروحاني السمو وهذا

األبيات: هذه وانظروا الجمال، من عظيم جانب عىل وفقرات

ب��َه��َواَك��ا َم��ألتُ��ُه ِس��َواك ��ْن ِم��مَّ ف��ارٌغ ق��ل��ب��َي ب��أن ع��ل��م��ُت ل��م��ا
ل��ِس��َواَك��ا خ��ال��يً��ا م��ك��انً��ا م��ن��ي أدع ل��م ح��ت��ى م��ن��ك ُك��لِّ��َي وم��ألت
ِذْك��َراَك��ا ع��ن ي��ن��ف��ك ال وال��ن��ط��ُق وغ��راُم��ُه ه��ي��اُم��ُه ف��ي��ك ف��ال��ق��ل��ب
َم��ْع��نَ��اَك��ا ي��ج��ت��ل��ي ش��يء ك��ل ف��ي م��ت��ل��ف��تً��ا أج��ي��ل��ه ح��ي��ث وال��ط��رف
ب��ح��الَك��ا ح��دث��وه م��ا إذا إال م��ت��ك��ل��ٍم إل��ى يُ��ْص��ِغ��ي ال وال��س��م��ع

بغري مسفرة جارية رأيت إذ مرص شوارع يف مارٌّ أنا بينا قال: النون ذا أن وحدثوا
ما النون، ذا يا فقالت: خمار؟ بغري تميش أن تستحني أما جارية! يا لها: فقلت خمار،
االصفرار؟ عاله يشء أي ومن النون: ذو فقال االصفرار؟ عاله قد بوجه الخمار، يصنع
اسكت فقالت: القوم! رشاب من شيئًا تناولت عساك جارية! يا قلت: محنته. من قالت:
يا فقلت: مخمورة. موالي بحب فأصبحت مرسورة، ونمُت وده بكأس رشبت بطال! يا
عليك النون ذا يا فقالت: عنك؟ أرويها وصية أو منك، بها أنتفع فائدة عىس جارية!
من الجنة يف بيتًا لك يبن بالقوت، هللا من وارض مبهوت، أنك يتوهموا حتى بالسكوت،

أنشدت: ثم ياقوت،

اس��ت��ت��ارا ت��ب��دي إي��اك وإي��اك ع��ارا ال��ح��ب ف��ي ت��خ��ش وال ت��ه��ت��ك
س��ه��ارى ع��ي��ون ال��ظ��الم ف��ي ل��ه��م ف��ت��ي��ة م��ع ال��ب��اب إل��ى وب��ادر
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ال��ح��ي��ارى1 ي��ه��دي ح��ب��ي��ب��ك ف��وج��ه ال��ض��الل ال��م��س��ي��ر ع��ن��د خ��ف��ت وإن

كالمهم أكثر يف الجنة ألن الحب؛ صدق ينفي ال الحديث هذا يف «الجنة» اسم وورود
الحب. يف الرضوان ملعنى رمز هي إنما

بجارية أنا إذا أنطاكية يف أسري بينما النون: ذو حدث ما القصة هذه من وأرصح
ذا ألست قالت: ثم السالم عيلَّ فردت عليها فسلمت صوف، جبة وعليها مجنونة، كأنها
الحبيب! حب بمعرفة عرفتك فقالت: عرفتني؟ كيف هللا، عافاك فقلت: املرصي؟ النون
والعطاء. البذل قلت: السخاء؟ يشء أي قالت: سيل. قلت: مسألة. عن أسألك قالت: ثم
العاملني. رب طاعة يف املسارعة قلت: الدين؟ يف السخاء فما الدنيا، يف السخاء هذا قالت:
ويحك شيئًا، منه تريد ال وأنت قلبك عىل يطلع أن فهو املوىل طاعة إىل سارعت إذا قالت:
أكون أن مخافة منه فأستحيي سنة عرشين منذ شيئًا منه أطلب أن أريد إني النون ذا يا

جالله.2 وعز لهيبته تعظيًما أعمل ولكن األجرة، طلب عمل إذا السوء، كأجري
الطائعني. أعمال يف يقدح مما الثواب انتظار جعلت الصالحة املرأة فهذه

الحب أدب من شواهد

يصحو ال سكٌر املحبة منهم: قائل فقال واملحبة، املعرفة بني الفرق يف الصوفية تكلم وقد
شهود واملعرفة لذة، يف استهالك املحبة املحققون: وقال محبوبه. بمشاهدة إال صاحبه

هيبة.3 يف وفناء حرية، يف
أصغرهم الجنيد وكان الشيوخ، فيها فتكلم املوسم أيام بمكة املحبة مسألة وجرت
ذاهب عبد قال: ثم عيناه ودمعت رأسه فأطرق عراقي! يا عندك ما هات له: فقالوا سنٍّا
هيبته، أنوار قلبه أحرق بقلبه، إليه ناظر حقوقه، بأداء قائم ربه، بذكر متصل نفسه، عن
وإن فباهلل، تكلم فإن غيبه؛ أستار من الجبار له وانكشف وده، كأس من رشبه وصفى

هللا.4 ومع وهلل باهلل فهو هللا، فمع سكن وإن هللا، فبأمر تحرك وإن هللا، فمن نطق

.٢٧ صفحة الفائق، الروض 1
و٣١. ص٣٠ ج٢، الغالية، املحاسن نرش 2

ص١٢٢. ج١، املحاسن، نرش 3

ص١٢٣. ج١، املحاسن، نرش 4
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املحبني أعالم إىل إشارة

سبحانه هللا أن لو يزيد: أبو فقال القرب، هي الجنة من الغاية بأن الصوفية رصح وقد
النار.5 من النار أهل يستغيث كما الجنة من الستغاثوا رؤيته عن الجنة أهل حجب

يبلغها حال من فما له، نهاية ال الحق أمر ألن له؛ نهاية ال الشوق أن يرون وهم
وأتم.5 أوىف هو ما ذلك وراء أن ويعلم إال املحب

الفارض. بن عمر العاشقني سلطان قبة

ص٣٦٧. 5
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بينهم الفيصل هي الحال هذه ألن الحب؛ يف جميًعا تكلموا الحقيقة أهل أن والواقع
يستقيم وال العقاب، من وخوًفا الثواب يف طمًعا هللا يعبدون الذين الرشيعة أهل وبني

الحبيب. لقاء غري مأرب له يكون فال وأخراه دنياه من خلص إن إال املتصوف حال
األستاذ عنها نرش وقد طوال، أخبار ولها العدوية، رابعة بالحب عرفوا من وأشهر

تقول: التي وهي سنني، منذ املعرفة مجلة يف بحثًا الرازق عبد نصطفى

ج��ل��وس��ي أراد م��ن ج��س��م��ي وأب��ح��ت م��ح��دث��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ج��ع��ل��ت��ك إن��ي
أن��ي��س��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ق��ل��ب��ي وح��ب��ي��ب م��ؤان��س ل��ل��ج��ل��ي��س م��ن��ي ف��ال��ج��س��م

تقول: والتي

ل��ذاك��ا أه��ل ألن��ك وح��بٍّ��ا ال��ه��وى ح��ب ح��ب��ي��ن أح��ب��ك
س��واك��ا ع��م��ن ب��ذك��رك ف��ش��غ��ل��ي ال��ه��وى ح��ب ه��و ال��ذي ف��أم��ا
أراك��ا ح��ت��ى ل��ل��ح��ج��ب ف��ك��ش��ف��ك ل��ه أه��ل أن��ت ال��ذي وأم��ا
وذاك��ا ذا ف��ي ال��ح��م��د ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وال ذا ف��ي ال��ح��م��د ف��ال

حدثوا والذي الحب»، «سمنون سموه الذي َسْمنُون الحب يف تكلموا من أشهر ومن
الحب. يف كالمه تسمع حني الشجر عن تسقط كانت الطري أن

والباكني. بالصارخني مجلسه فيموج الحب يف يتكلم كان الذي النون ذو ومنهم
الصوفية من الحب يف نظموا أو الحب يف تكلموا من أخبار نستقيص أن نريد وما
سموه الذي الفارض بن عمر املحب الشاعر عن نتكلم أن ويكفي يطول، باب فذلك

العاشقني: سلطان

ح��م��اك��ا ف��ي م��ن ب��ك��ل وح��دي أن��ا ل��ك��ن ي��ه��واك ح��م��اك ف��ي م��ن ك��ل
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الفارض ابن أشواق

الفارض ابن حياة

وتويف ،٥٧٦ سنة القعدة ذي من الرابع يف بالقاهرة الفارض بن عمر حفص أبو ولد
ولهذا حموية، أرسة من األصل يف وهو ٦٣٢ سنة األوىل جمادى من الثاني اليوم يف بها
الطبع، رقة عليهم تغلب القديم األدب يف الشام فأهل الشاعر؛ ذلك طبع يف أهمية األصل
وهذا والعراق، مرص يف مثله يندر لني فيها الغزلية ونزعتهم الجمال، بصور شغف ولهم
وقد والوجدانية، الحسية املعاني يف الشام لشعراء قرأنا مما استوحيناه به نقول الذي

قرون: عرشة منذ قال إذ الخوارزمي بكر أبو الحكم هذا إىل سبقنا

بي وبلغ لساني، حد وأرهف ذهني، وصقل فهمي، وشحذ قلبي، َفتق ما
بحفظي علقت التي الحلبية، واللطائف الشامية، الطرائف تلك إال املبلغ؛ هذا

نفيس.1 بأجزاء وامتزجت

تكوينه يف اشرتكت وقد مرص، شعراء بني فريدة شخصية الفارض ابن أن والحق
شاعر فهو مقامه. وفيها ومرص حنينه، وإليه والحجاز أصله، وفيها الشام بقاع: ثالث
ما ألدق مرتجًما يرونه محبون الثالثة األقطار هذه يف وله والحجاز، والشام مرص

والوجدان. القلب نوازع من يضمرون

ج١. ص٨، الدهر، يتيمة 1
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غرامه

منذ ذكره النطمس التصوف ولوال الصوفية، نزعته إىل شعره بخلود مدين الفارض وابن
خطري منازع الخمريات يف فله غبار: لهم يشق ال أساتذة الشعرية فنون يف له ألن زمان؛
الريض،2 الرشيف هو مثيل: وال له نظري ال إمام الحجاز إىل الحنني يف وله نواس، أبو هو
عن يخرج الفارض ابن شعر يكاد وما األحنف، بن العباس هو سيد الصبابة يف وله

والخمريات. والحنني الصبابة
ذلك ولوال شعره، عىل الناس إقبال يف الرس هي الفارض ابن عند الرمزية فاملعاني

ميزان. له ينصب أن من أخف ورأوه عنه، النرصفوا
بعد املعاني وزن يف جديدة فاتحة كانت الفارض ابن بشعر العناية أن رأيي ويف
وجهة من وهو األلفاظ، وزن عىل يشء كل قبل يحرصون طواًال أزمانًا الناس ظل أن
ألنه الفحول؛ من فحل املعاني حيث من ولكنه ضعيف، شاعر السبك وقوة الديباجة
الروحية، الصورة هي الشاعر هذا عند والحقيقة والخيال، الحقيقة بني الجمع استطاع

املعنويات. إىل بها رمز التي الحسية الصورة فهو الخيال أما
البيتني: هذين منامه يف ألهم أنه نذكر أن وحسبنا الروح، بقوة الفارض ابن ويمتاز

ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر وح��رم��ة ـ��ك إل��ي��ـ أش��واق��ي وح��ي��اة
خ��ل��ي��ل إل��ى ص��ب��وت وال ك س��وا ع��ي��ن��ي اس��ت��ح��س��ن��ت م��ا

جانب عىل ولكنهما األلفاظ، بجزالة يحفلون من عند لهما خطر ال البيتان وهذان
املحبوب؟ توحيد من وأرشف أجل الحب يف وهل املعاني، يؤثرون من عند القوة من عظيم
— عظيم تعلمون لو َقَسٌم وهو — الجميل الصرب وبحرمة بأشواقه يقسم الشاعر إن
وقوة سواه، محبوب إىل صبا ما قلبه وأن محبوبه، سوى استحسنت ما عينه أن يقسم

قويٍّا. ظهوًرا البيتني هذين يف ظاهرة والروح املعنى
ابن يلهج أن الكثري من فليس شتى، بمعان األحالم عالم يف تلهج قد والنفس
بغري يتحدث أال الباطن لعقله يتفق أن الكثري ولكن الشعرية، باملعاني نومه يف الفارض

الروح. لقوة األوىل الدعامة هو والصدق الصدق، شارة وتلك املحبوب، توحيد

الحجازيات. قصائده يف الريض الرشيف استوحى الفارض ابن أن عندي صح 2
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هذا مع ينتظر فال طويل، أمد وذلك سنة، أربعني نحو بالشعر الفارض ابن شغل
لون، الصبِّا لشعر يكون أن األشياء طبيعة توجب وإنما واحدة، بصبغة شعره يصبغ أن
وله الشباب، تمثل قصائد الفارض فالن كذلك: األمر كان وقد لون، الكهولة ولشعر

الكهول. غري عن تصدر ال قصائد
بعضاالختالف؛ يختلف كان وإن الحب، وهو العهدين: ذينك شعر يف واحد والوحي
ابن كان فقد ذلك، بغري نقول أن العسري ومن حسيٍّا، حبٍّا كان األول العهد يف فالحب
الجبني، وإرشاق التقاسيم ومالحة الجسم نضارة يف األمثال مرضب صباه يف الفارض
الصبوات تلك إليه توحي أن بد ال وكان صبوات، من وشبابه جماله يف ملثله بد ال وكان
نماذج لذلك نجد أن العسري من بأن ألعرتف وإني حنني، وفيها ثورة فيها بأشعار
لو إننا الرأي؟ هذا تؤيد شعره وجمهرة النماذج تلك إىل حاجتنا ما ولكن رصيحة،
يف السائد الروح لرأينا شعره من نحوها نحا وما الكربى التائية عن النظر غضضنا
أنها إىل أحد تنبه ملا آخر ديوان يف قصائده جملة ألقيت ولو الشباب، شعر يمثل الديوان
ابن شخصية يف التفكري إال يخلقه لم امللحظ هذا فإن اإللهية، الذات إىل الشوق تمثل

روحية. شخصية أنها املرشقني يف شاع وقد الفارض،
التجارب هدتنا وقد الروحي، الحب أساس كان الفارض ابن عند الحيس والحب
والهيام الحسية، األودية يف محبني بدايتهم يف كانوا الروحية العوالم يف املحبني أن إىل
بقصة املثل لرضبت شئت ولو الحيس، بالجمال الهيام بعد إال يقع ال اإللهي بالجمال
يف واملحبون اآلفلني، أحب ال قال: أفل فلما ربي، هذا فقال: القمر رأى حني إبراهيم
الجمال أن عىل الدنيا تدلهم أن بعد إال الروحية العوالم إىل يتجهون ال الحسية األودية
حسية، معاني تمثل جملتها يف الفارض ابن وأشعار ويزول. يتحول كالظل اإلنساني
وقد الفارض ابن سرية تفرضه الرمز وهذا الروحية، للمعاني رمز األحوال بعض يف وهي
حبه أن عندنا اليقني من يكون ويكاد الروحي، والحب الحيس الحب فعرف الكأسني ذاق
املحسوسات، طريق عن نعرف ما أول هللا نعرف ألننا الثاني؛ حبه وقدة يف الرس هو األول
نفسها واملحسوسات الروح، عالم يف املكنون بالجمال إغراء هو الحس عالم يف جمال وكل
وأساس الوجدانية. الدالالت من فيها ما لفهم النفس تستعد حني إال الشعر توحي ال
إن إال العشق يوحي ال ولكنه اإلعجاب يوحي قد املرمر من فالتمثال التفاهم، هو الحب
حني وجد وال حب بال تمر قد الحية الجميلة والصورة الروح، من إليه يرمز ما تمثلنا
تتكلم العيون بعض إن العيون؟ لغة يسمونه ما تذكرون أال الشعراء، مع التفاهم تحرم

والضالل. الهدى من توحي ما فتوحي صوت بال
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الجميلة الصور إىل مدين وهو األول، حبه إىل بمجده َمِدين هذا عىل الفارض وابن
أشباًحا بعيني أرى وأكاد القاهرة، ميادين يف ويروح يغدو وهو حواسه ألهبت التي
شعراء اصطنعها التي والصيغ األساليب استغل نفسه وهو الصوفية، قصائده يف تختال

زيدون. وابن األحنف ابن أمثال من الحيس الحب
للحب لغة خلق عن األزمان طوال يف الصوفية جماهري تعجز أن العجب من أليس
اإللهي الحب ألن ذلك؟ كان ولم االستقالل؟ كل الحيس الحب لغة عن تستقل اإللهي
فيميض الحسية، الصبوات أصحاب العوام لغة عيل انطبعت تكون أن بعد القلوب يغزو
عامله تصوير يف ُعدَّته هي وأخيلة أدوات املادة عالم من ومعه الروحي العالم إىل الشاعر
يخاطب وهو البادية أخيلة عليه غلبت حني الجهم ابن مثل ذلك يف ومثلهم الجديد،

بغداد. يف الخليفة
املادة عالم بني عواطفه توزعت عاشق شاعر الفارض فابن يشء من يكن ومهما
طوائف عىل السيطرة استطاعت صافية نفس عن يعرب شعره أكثر يف وهو الروح، وعالم

قليل.3 غري زمنًا الناس من

والروحية األدبية منزلته

ابن صنع ما يكون أن املحتمل ومن والتكلف، الفطرة بني يرتاوح الفارض ابن وشعر
يقول — هللا رحمه — املهدي أستاذنا سمعت فقد التكلف، ذلك سبب هو بشعره بنته
القصائد؛ بعض إىل أبياتًا يضيف كان السبط ذلك إن املرصية: بالجامعة محارضاته يف
الشعراء أكثر عىل يغلب كان التكلف ألن والضعف؛ التكلف بني نفرق أن يجب أنه غري
وإنما كله، فيه يَُشك أن يمكن ال الطابع بذلك شعره من ُوسم فما الفارض، ابن عرص يف

مطلعها: التي الهمزية يف وقع كالذي الضعف، عليه يطهر ما إىل الشك يتطرق

األح��ي��اء م��ي��ت ف��أح��ي��ا س��ح��ًرا ال��زوراء م��ن س��رى ال��ن��س��ي��م أرج

وهام قلبه فاشتغل بيت سطح فوق جميلة امرأة فرأى املسجد منارة صعد الفارض ابن إن يقال: 3

أعلم! وهللا القضاة، أحد زوجة كانت املرأة تلك إن ويقال: الهائمني، مع
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األبيات: هذه ولننظر قوة، من تخلو ال ولكنها التكلف، من كثري ففيها

ال��ب��ط��ح��اء س��اك��ن��ي ي��ا ب��ه��ا أح��ي��ا ع��ودة م��ن ه��ل ال��ب��ط��ح��اء س��اك��ن��ي ي��ا
ب��رح��ان��ي وال ب��ك��م ال��ق��دي��م وج��دي ب��م��ن��ق��ض ف��ل��ي��س ص��ب��ري ي��ن��ق��ض��ي إن
األن��واء ع��ل��ى ت��رب��ي ف��م��دام��ع��ي ت��رب��ك��م ح��ل م��ا ال��وس��م��ي ج��ف��ا ول��ئ��ن
ب��ل��ق��اء م��ودت��ي أه��ي��ل م��ن��ك��م أف��ز ول��م ال��زم��ان ض��اع ح��س��رت��ى وا
ت��ن��اء وي��وم ق��ل��ى ي��وم ي��وم��ان ع��م��ره م��ن راح��ة ي��ؤم��ل وم��ت��ى
أح��ش��ائ��ي ب��ك��م ك��ل��ف��ت ل��ق��د ق��س��م ل��ي وه��ي م��ك��ة أه��ل ي��ا وح��ي��ات��ك��م
والئ��ي وع��ق��د دي��ن��ي وه��واك��م م��ذه��ب��ي أض��ح��ى ال��ن��اس ف��ي ح��ب��ي��ك��م
ع��زائ��ي وع��ز وج��دي ب��ي ج��د ق��د أج��ل��ه م��ن م��ن ح��ب ف��ي الئ��م��ي ي��ا
ب��ش��ق��اء ��م م��ن��عَّ غ��ي��ر يُ��ل��ف ل��م ام��رئ ل��وم ع��ن نُ��ه��اك نَ��ه��اك ه��ال
وب��الئ��ي4 وخ��لِّ��ن��ي ع��ل��ي��ك ��ض خ��فِّ ل��ع��ذرت��ن��ي ع��ذل��ت��ن��ي ف��ي��م ت��در ل��و

وضع من أنها ح أرجِّ بأبيات ختمت القصيدة هذه ولكن املقبول، الشعر من وهذا
األبيات: هذه ولنقرأ فأساء، جده ثروة يزيد أن أراد الذي السبط ذلك

ال��رق��ب��اء ب��غ��ف��ل��ة ال��م��ك��ان ط��ي��ب ح��وى وم��ا ال��زم��ان ذاك ع��ل��ى واًه��ا
ح��ب��اء ذي��ول ف��ي وأرف��ل ج��ذًال ال��م��ن��ى م��ي��ادي��ن ف��ي أرت��ع أي��ام
ع��ط��اء ب��س��ل��ب وت��م��ن��ح��ه م��ن��ًح��ا ل��ل��ف��ت��ى ت��وج��ب األي��ام أع��ج��ب م��ا
ب��ب��ق��اء ب��ع��ده وأس��م��ح ي��وًم��ا ع��ودة م��ن ع��ي��ش��ن��ا ل��م��اض��ي ه��ل ي��ا
رج��ائ��ي ع��ق��د وان��ح��ل ال��م��ن��ى ح��ب��ل ع��رى وان��ف��ص��م��ت ال��س��ع��ي خ��اب ه��ي��ه��ات
ورائ��ي وال��ق��ض��اء أم��ام��ي ش��وق��ي م��ت��ي��ًم��ا أب��ي��ت أن غ��راًم��ا وك��ف��ى

الذوق، يدركه شديًدا اختالًفا يختلف النفس ولكن متقاربة، أو واحدة والديباجة
من الفارض ابن ديوان يف وقع ما أكثر يف العلة هو السبط ذلك تدخل يكون أن وأخىش

اإلسفاف.

نبغ». كنا ما «ذلك القرآن يف ونظريه تدر»، «لو يف جازم غري من الفعل جزم 4
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بفنون مفتونًا تراه وكذلك الفارض، ابن لعهد الشعر يف كثريًا كان التكلف إن قلت:
له اتفق وقد الفنون، بتلك الشغف يف يرسف لم وإن وطباق، وجناس توية من البديع
وال ا، جدٍّ صعبة الذال قافية فإن الذالية قصيدته يف وذلك التكلف، يف يمعن أن مرة
يتخذون ال الشعراء يرى العربية القوايف يراجع والذي متكلفني، إال الشعراء عليها يقبل
النادر يف إال بالذال قصائدهم يقفون ال ويراهم واملقطوعات، األبيات يف إال قافية الذال
لناصية امتالكه عىل معارصيه يُدل وأن يُغرب، أن له بدا فقد الفارض ابن أما القليل.

فقال: موس، الشَّ القافية تلك

ج��ذاذا م��ن��ه ص��ار ق��ل��ب��ي وه��واك ل��م��اذا ل��م��اك ظ��م��ئ��ي َح��َم��ى ص��دٌّ
ل��ذاذا ف��ي��ه وج��دت ال��ب��ق��اء ول��ك ص��ب��اب��ة رض��اك ت��ل��ف��ي ف��ي ك��ان إن
أف��الذا5 م��م��ن��ون��ة ب��ه��ا رم��ق��ي ع��ل��ى ف��ام��ن��ن ص��ح��ي��ح��ًة س��ل��ب��ت ك��ب��دي
إن��ف��اذا ال��ح��ش��ا ح��اج��ب��ه ق��وس ع��ن ل��ح��اظ��ه ب��س��ه��م ي��رم��ي رام��يً��ا ي��ا
ف��ه��اذي6 ح��ك��اه ل��ؤم ل��وم��ه ف��ي ك��م��ن ب��ي واش ل��ه��ج��ر ه��ج��رت أنَّ��ى
م��الذا ح��ج��ره ف��ي اغ��ت��دى ف��ق��د ح��ج��ره ف��ي اع��ت��دى م��ن ف��ي��ك وع��ل��يَّ
اس��ت��ح��واذا ال��ورى ح��س��ن ح��وى ع��م��ن الئ��م��ي ع��ن��دي ت��ج��ده ال��س��ل��و غ��ي��ر
ب��ذاذا ال��خ��ل��ي ح��ال ت��ب��دي��ل��ه ح��ال ف��ي��ه رًش��ا أَُم��ي��ل��ح��ه م��ا ي��ا
أخ��اذا وألن��ف��س ل��ن��ف��ائ��س م��ع��ط��يً��ا وح��س��ن ب��إح��س��ان أض��ح��ى

الخمسني تجاوزت أنها إىل نشري أن ويكفي كاملة، القصيدة ننقل أن نحب وما
يتخري حني والشاعر التكلف. من فيها وقع بما يشهد وطولها طويلة، قصيدة فهي بيتًا،
ونحن األلفاظ، عن البحث إىل فكره ويتجه املعاني، عن يُشغل الذال كقافية وعرة قافية
الشعرية، األجواء عن روحه وترصف الشاعر، عىل املحاولة هذه مثل تجني كيف نعرف

الفنانني. من كان أن بعد «الفعلة» صفوف إىل وتحوله
غلب وقد «التصغري»، إىل ميله الفارض ابن عىل غلبت التي الفنية االتجاهات ومن
هم الُود وأهل الحي فأهل القضائد، جميع يف آثاره نجد بحيث قوية غلبة امليل هذا عليه

الود»: وأَُهيْل الحي «أَُهيْل غالبًا

مقطوعة. ممنونة: 5

يليه. الذي البيت وكذلك ظاهرة، ركاكة البيت هذا يف 6
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ف��ت��ى ع��رف��ان��ي ب��ع��د ك��ه��ًال ن��َي ت��ن��ك��رو أن��ى ال��ود أه��ي��ل ي��ا

تصغريان. وحده البيت هذا ويف
ُظبَّي: عنده والظبي

ظ��ب��ي أو م��ه��اة ل��ح��ظ ص��اده أس��ًدا رأي��ت��م أو س��م��ع��ت��م ه��ل

ُهَوّي: عنده والهوى

ال��ه��وى ذا ف��ي ح��ي��ل��ة ل��ي م��ا ق��ال ك��ف��ه ب��ص��دري اآلس��ي وض��ع

لُمّي: عنده واللمى

ال��ل��م��ّي ل��ذي��اك ق��ل��ب��ي وظ��م��ا وج��ه��ه��ا ل��ض��اح��ي ش��وق��ي وا آه،

تصغريان. البيت هذا ويف
أُرّي: عنده واألرى

األَُرّي ي��ع��ن��و ول��ه م��ن ول��ه ان��ت��ش��ت ال��راح ري��ح��ه م��ن وأرى

كان وربما القصائد، أكثر يف الحال وكذلك كثرية، تصغريات وحدها القافية هذه ويف
تصغرياته درس وعند العربية، اللغة شعراء بني بالتصغري اهتموا من أكثر الفارض ابن
الهوى تصغري يف وقع كالذي املعنى، عىل الجناية أو التكلف إىل أحيانًا به مالت نراها
فعل تصغري من اإلكثار إىل يتعداه بل األسماء، عند بالتصغري كلفه يقف وال واألرى،

كقوله: التعجب،

ب��ف��ي أح��ي��اله م��ا ي��ا ورض��اب��ه ب��ه ي��رض��ى م��ا ك��ل أم��ي��ل��ح م��ا ي��ا

عمر بها فتن جاهللية عبارة وهي «لعمرك» عبارة تكثر التصغري عنده يكثر وكما
الفارض. ابن بها وأنس شديدة، فتنة ربيعة أبي بن
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يف الشعر من ليس واللغز باأللغاز، الغرام معارصيه الفارض ابن فيه شارك ومما
الفارض ابن فن عن بعيًدا اللغز نرى ولذلك الذكاء؛ اختبار به يراد نظم هو إنما يشء،

الروح. عىل يعتمد الذي
فيها نرض فلم راجعناها وقد واملقبول، الثقيل منها النظمية الوجهة من وألغازه

بحلب: اإللغاز يف الشاهد هذا ويكفي يشء، عن

ال��ع��ج��م ب��أرض أخ��رى ت��ص��ح��ي��ف��ه اس��م��ه��ا ق��ل��ب ال��ش��ام ف��ي ب��ل��دة م��ا
ال��ن��غ��م ش��ج��ي ط��ي��ًرا وج��دت��ه ق��ل��ب��ه م��ن زال إن وث��ل��ث��ه
ان��ق��س��م ح��ي��ن ث��ل��ث��اه ورب��ُع��ُه ل��ه ورب��ع ن��ص��ف وث��ل��ث��ه

هذا لتصوير يكفي ما ففيها ،١١١–١١٥ الصفحات إىل ديوانه يف الرجوع ويمكن
النظمية. فنونه من الجانب

هذا وحسبنا ذلك، يف يرسف لم وإن النحوية، اإلشارات يف أيًضا معارصيه وشارك
الشاهد:

ك��ي الم ن��ص��بً��ا األف��ع��ال ت��ك��س��ب ك��م��ا ال��ش��وق أك��س��ب��ن��ي نَ��َص��بً��ا

معنى إىل إال تكلف بما يصل فلم والنََّصب النَّْصب بني البيت هذا يف جانس وقد
هزيل.

من طائفة حول يدور وإنما الحبيب، اسم يعنيِّ ال الشعراء كأكثر الفارض وابن
يقول: كأن سعاد عند حينًا فهواه األسماء،

س��ع��اد7 م��ن ت��ح��ي��ة ل��ف��ؤادي وأه��دى إال ال��ب��ش��ام ش��م��م��ت م��ا

حبيب الشيخ من ذلك «عرفت سعاد الفتى يسمون قد كركوك أهل أن الحظت وقد فتاة، اسم سعاد 7

كركوك». بلدية رئيس الطالباني
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اليائية: يف كقوله — رقية مرخم — ُرَقّي عند وحينًا

رق��ي وص��ل إل��ى ت��رق��ى ب��ال��رَُّق��ي ف��م��ا ال��دع��وى دع ال��خ��ط��ب خ��اط��ب

«نعم» اسم عنده األسماء أرق ولكن كثرية، مرات شعره يف «ليىل» اسم جرى وقد
بحنان: حوله يدور وهو

ج��م��ل أج��م��ل��ت وال س��ع��َدى أس��ع��دت ف��ال ب��ن��ظ��رة ع��ل��ي نُ��ع��ٌم أن��ع��م��ت إذا
ال��ب��خ��ل ان��ت��ه��ى إل��ي��ه ب��ال��دن��ي��ا ج��اد ول��و ب��ن��ف��س��ه ن��ع��م ح��ب ف��ي ي��ج��د ل��م وم��ن

الراح: وصف يف قال حني املثل بها رضب وقد

ن��ع��م ذك��رت ك��ل��م��ا نُ��ع��م ك��م��ش��ت��اق ذك��ره��ا ع��ن��د ي��دره��ا ل��م م��ن وي��ط��رب

وجمل وسعدى نعم بني جمع كما واحد، بيت يف مختلفة أسماء يجمع أن له ويتفق
وسلمى: وعتبة ريا بني الجمع يف وكقوله آنًفا، مر الذي البيت يف

ري رؤي��ة ال��ح��م��ى أه��ل وح��م��ى أس��ل��م��ت وس��ل��م��ى ت��ع��ت��ب ل��م ُع��ت��ُب

يف إليه يرمز ملا مبهمة إشارات إال عنده ليست األسماء أن عىل يدل البيت هذا ومثل
الروح. عالم

شهد وقد العاشقني»، «سلطان وهو: طريف، لقب الصوفية عند الفارض ابن ولقب
ومحبوبه العشاق، إمام نفسه فجعل كثرية، مواضع يف الوجدانية السلطنة بهذه لنفسه

قال: حني املالح، إمام

ح��م��اك��ا8 ف��ي م��ن ب��ك��ل وح��دي أن��ا ل��ك��ن ي��ه��واك ح��م��اك ف��ي م��ن ك��ل

مشغول أني علم حني البيت هذا بالنجف الغطاء كاشف آل الحسني محمد الشيخ سماحة أنشدني 8
النيل من الوجدانية النفحات ترسي كيف وعرفت وقع، أجمل نفيس من البيت فوقع التصوف بدرس

الفرات. إىل
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م��ع��ن��اك��ا إل��ى ف��اق��ة ف��ب��ه��م وح��س��ن��ى ح��س��ن��ا ال��ج��م��ال أه��ل ف��ق��ت
ل��واك��ا ت��ح��ت ال��م��الح وج��م��ي��ع ل��وائ��ي ت��ح��ت ال��ع��اش��ق��ون ي��ح��ش��ر

فقال: صقر عزت وهو الحارض العرص يف الزجالني أحد انتهبه جيد معنى وهو

م��ل��ك ال��ح��ل��وي��ن ف��ي وأن��ت أم��ي��ر ال��ع��ش��اق ف��ي أن��ا

قال: حني واآلخرين لألولني قدوة نفسه وجعل

ي��رى ألش��ج��ان��ي أض��ح��ى وم��ن ب��ع��دي وم��ن ق��ب��ل��ي ت��ق��دم��وا ل��ل��ذي��ن ق��ل
ال��ورى ب��ي��ن ب��ص��ب��اب��ت��ي وت��ح��دث��وا اس��م��ع��وا ول��ي اق��ت��دوا وب��ي خ��ذوا ع��ن��ي

قال: حني جنده املحبني وجعل

ال��ك��ل ع��ل��ى وح��ك��م��ي ج��ن��دي ال��ه��وى ف��أه��ل ق��ب��ل��ي م��ن ال��ع��ش��ق آي��ة ب��ح��ب��ي ن��س��خ��ت
ال��ع��ذل س��ام��ع ف��تً��ى م��ن ب��ريء وإن��ي إم��ام��ه ف��إن��ي ي��ه��وى ف��ت��ى وك��ل

الحجازيات فن ألهمه الذي بالشاعر مسبوق املختلفة بصوره املعنى هذا يف وهو
قال: حني الريضُّ الرشيف وهو

وج��د ذو ت��أل��م أو ش��اك ت��ن��ف��س ك��ل��م��ا ال��ش��وق ل��ي ل��م��ج��ل��وب وإن��ي
وح��دي ن��وام��ه��م ب��ي��ن م��ن ف��ت��وق��ظ��ن��ي ه��اج��د وال��رك��ب ال��ش��وق رس��ل ت��ع��رَّض
وردي ع��ل��ى إال ال��ح��ب ف��ي وردوا وال ب��ق��ي��ت��ي إالَّ ال��ع��ش��اق ش��رب وم��ا

به اهتم ما وأظهر طويًال، حولها ودار شديًدا، كلًفا بها كلف معان الفارض والبن
أنه يحدثنا فتارة واملقبول، املتكلف منها كثرية بصور له عرض وقد النحول، وصف

فيقول: العواد عن خفي حتى ضني

ظ��ل ل��ه ال م��ن ال��ع��واد ت��رى وك��ي��ف ع��ائ��دي ض��ل ل��ق��د ح��ت��ى ض��ن��ى خ��ف��ي��ت
ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ال��ه��وى ف��ي رس��ًم��ا ل��ي ت��دع ول��م أث��ري ع��ل��ى ع��ي��ن ع��ث��رت وم��ا

286



الفارض ابن أشواق

فيقول: نفسه عن يخفي كان بأنه يحدثنا وتارة

أخ��ت��ف��ي ع��ن��ي ك��دت ل��ع��م��ري ح��ت��ى أًس��ى ف��أخ��ف��ان��ي ح��ب��ك��م��و أخ��ف��ي��ت

الهوى، أرسار من يضمر عما يشف كاد حتى ضني جسمه أن فيذكر يرتفق وحينًا
فيقول: األوام، وبرد األسقام برء عن خفي حتى بالنحول يضني زال ما وأنه

ع��ظ��ام��ي ن��ح��ول م��ع��ن��ى ب��ه��ا ف��ي��غ��دو ال��ض��ن��ى م��ن ج��س��م��ي األس��رار ع��ن ي��ش��ف
ل��م��ام��ي9 ال��ن��س��ي��م ف��أن��ف��اس س��ح��ي��ًرا ال��ه��وا لُ��ط��ف��ي م��ن ج��اري��ت ه��وى ص��ري��ح
م��ق��ام��ي ال��ن��ح��ول ش��اء ك��م��ا ف��ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا م��ن ف��اط��ل��ب��ون��ي ع��ل��ي��ل ص��ح��ي��ح
أوام��ي وب��رد أس��ق��ام��ي ب��رء وع��ن ال��ض��ن��ى ع��ن خ��ف��ي��ت ح��ت��ى ض��نً��ى خ��ف��ي��ت
س��ق��ام وف��رط وت��ب��ري��ح وح��زن ك��آب��ة غ��ي��ر ال��ح��ب م��ن��ي ي��ب��ق ول��م
ذم��ام��ي وَرع��ى أس��راري وك��ت��م��ان ال��ه��وى س��وى م��ك��ان��ي ي��دري م��ن أدر ول��م
ب��س��الم اذه��ب��ي ن��ف��س وي��ا س��ل��ي��ًم��ا ب��ن��ف��س��ه ه��واي م��ن خ��ل��يٌّ ل��ي��ن��ج

الفارض ابن إمعان ولكن الشعراء، قصائد يف ا جدٍّ كثري والنحول الضنى عن والكالم
ملن طرافته تظهر طريف افتنان فيه وافتنانه الشعرية، خواصه من جعله املعنى هذا يف
يف الشعر أكثر أن القارئ وليتذكر … النحيل جسمه تعرف عىل الهوى قرص كيف يتأمل
مطري بن فالحسني قليل، فيه العاطفة وحظ الذكاء، مظاهر من مظهًرا إال ليس النحول

فيقول: الثمام عود له يهتز أن من أضعف جسمه يجعل

ع��وده��ا ت��أود م��ا ث��م��ام ب��ع��ود م��ع��ل��ق م��ن��ي أب��ق��ي��ت م��ا أن ف��ل��و

فيقول: الصوت غري آثاره من يبق لم جسمه أن يزعم واملتنبي

ت��رن��ي ل��م إي��اك م��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ل أن��ن��ي ن��ح��وًال ب��ج��س��م��ي ك��ف��ى

باألسحار. يلم حني أنفاسه هي النسيم أنفاس أن يريد 9
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قال: حني الظرف غاية املولدين أحد بلغ وقد

ي��راه ش��ي��ئً��ا ال��س��ق��ام ف��رش ف��وق م��ن��ي ي��ر ف��ل��م ُم��م��رض��ي ع��ادن��ي
ي��داه10 ت��ج��دن��ي ل��م ح��ي��ن ف��ب��ك��ى ال��ت��م��س��ن��ي ق��ل��ت: أن��ت أي��ن ل��ي: ق��ال

التجني ومن النحول، عن يتكلم حني والذكاء العاطفة بني فيجمع الفارض ابن أما
الخيال. تلوين يف فنية براعة إال ليست األخرية قطعته إن نقول: أن

صوره ولكن الخيال، طيف عن الحديث يف الشعراء جمهور يشارك الفارض وابن
الطيف، زيارة يستصغر ألنه الروحاني؛ القلق من بألوان تمتاز الباب هذا يف الشعرية
فيها يصف التي األبيات هذه ولننظر الوصال، متع من يريانها واملتنبي البحرتي وكان

باإلرجاف: الخيال

ال��م��ت��ل��ف ووج��دى ب��ه ال��س��ق��ام ث��وب وم��ان��ح��ي ال��م��ن��ام ط��ي��ب م��ان��ع��ي ي��ا
ال��م��دن��ف وق��ل��ب��ي ال��م��ض��ن��ى ج��س��م��ي م��ن ل��ي أب��ق��ي��ت وم��ا رم��ق��ي ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
م��س��وف��ي وال��ل��ق��اء ف��اٍن وال��ص��ب��ر م��م��اط��ل��ي وال��وص��ال ب��اق ف��ال��وج��د
ال��م��رج��ف11 ال��خ��ي��ال ب��ت��ش��ي��ي��ع س��ه��ري ت��ض��ع ف��ال ع��ل��ي��ك ح��س��د م��ن أخ��ل ل��م
ي��ع��رف ل��م م��ن ي��زور وك��ي��ف ج��ف��ن��ي ال��ك��رى زار ه��ل ال��ل��ي��ل ن��ج��وم واس��أل

إذ الروحاني؛ الرشه غايات أبعد إىل ذهب وقد الغليل، يروي ال الطيف يرى فهو
قال:

أك��ت��ف��ي ال ب��وص��ال��ه ال��ذي ف��أن��ا خ��ي��ال��ه ب��ط��ي��ف غ��ي��ري اك��ت��ف��ى وإذا

باريس. يف ونحن هللا رحمه الصباغ طاهر الشيخ البيتني هذين أنشدني 10
التشنيع فرس الديوان ونارش أنسب، عندي وهو تشييع أحفظه والذي «تشنيع» الديوان نسخة يف 11

وجه. له يكون وقد بالتقريع،
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يقظان، وهو يتصيده وإنما النوم، يف الحبيب طيف ينتظر ال آخر مكان يف ونراه
األبيات: هذه ولننظر

ج��ف��اك��ا ف��ي وج��دت��ه وح��ن��و ع��ن��ي ب��ب��ع��دك م��ن��ي ق��رب ل��ك
ت��راك��ا ن��وم غ��ي��ر م��ن ف��ص��ارت ـ��ل ال��ل��ي��ـ س��ه��ر م��ق��ل��ت��ي ال��ش��وق ع��ل��م
إش��راك��ا ل��ي ال��س��ه��اد وك��ان ك إس��را ص��دت ب��ه��ا ل��ي��ل��ة ح��ب��ذا
ح��ك��اك��ا إذ ب��ي��ق��ظ��ت��ي ل��ط��رف��ي ك م��ح��ي��ا ط��ي��ف ال��ت��م��ام ب��در ب��ات
س��واك��ا رأي��ت وم��ا ق��رت ب��ك ل��ع��ي��ن س��واك ف��ي ف��ت��راءي��ت

الجفاء ويف قربًا البعد يف يرى بأنه يحدثنا والشاعر األطياف، أظرف الطيف وهذا
ثم الوصال، صور من صورة الهجر وتعمد عمد، عن ويجفو يبعد محبوبه ألن حنوٍّا؛
فيه فريى البدر إىل ينظر ثم املحبوب، طيف به يتصيد ًكا َرشَ السهاد يتخذ بأنه يحدثنا

البيت: بهذا يهتف ثم محياه، خيال

س��واك��ا رأي��ت وم��ا ق��رت ب��ك ل��ع��ي��ٍن س��واك ف��ي ف��ت��راءي��ت

يقول: إذ املنام؛ طيف عليه يعز حني املالم، بطيف تعلقه إليه تلفت ما طريف ومن

م��دام��ي ال��ح��ب��ي��ب أح��ادي��ث ف��إن ب��م��الم ول��و أه��وى م��ن ذك��ر أدر
م��ن��ام ب��ط��ي��ف ال م��الم ب��ط��ي��ف ن��أى وإن أح��ب م��ن س��م��ع��ي ل��ي��ش��ه��د
ب��خ��ص��ام12 ع��ذَّل��ي م��زج��وه وإن ص��ي��غ��ة ك��ل ع��ل��ى ي��ح��ل��و ذك��ره��ا ف��ل��ي
س��الم ب��رد أط��م��ع ل��م ك��ن��ت وإن م��ب��ش��ري ب��ال��وص��ال ع��ذول��ي ك��أن

شعر يف هذا يف يشء وقع وقد ظاهًرا، الفاعل وجود مع الجماعة واو إىل الفعل الفارض ابن أسند 12
الريض. الرشيف
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بقول مسبوق هذا يف وهو املحبوب، بصورة يصله ألنه ويتشهاه؛ اللوم يتذوق فهو
دعبل:

ال��ل��وم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��رك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د

بصدق مغمور بروح املعنى تناول ألنه الفارض؛ ابن فضل يغضمن ال السبق وهذا
مخاطبة يف يقول كأن حني، إىل حني من املعنى هذا إىل يعود أنه ذلك ودليل اإلحساس،

العذول:

ج��ائ��ر أع��دل ف��أن��ت ال��م��س��يء ك��ن��ت وإن ت��دري ال ح��ي��ث م��ن ل��ي أح��س��ن��ت
ال��س��اه��ر س��م��ع��ي ل��ط��رف ال��م��الم ط��ي��ف داره ت��ن��اءت وإن ال��ح��ب��ي��ب ي��دن��ي
ن��اظ��ري س��م��ع��ي وك��ان ع��ل��ي ق��دم��ت أح��ب��ب��ت��ه م��ن ع��ي��س ع��ذل��ك ف��ك��أن

هذه يف والتكلف املالم، طيف به يرى نظًرا السمع يجعل األبيات هذه يف وهو
يف الوجدانية النواحي أخص لنا يمثل ألنه يقبل ما التكلف ومن مقبول؛ تكلف الصورة
شطرين وجوده يشطر نراه ألسنا املحبوب، صورة باستحضار شغفه وهو الفارض ابن
يقول: إذ الحبيب؛ بأخبار لينعم سمًعا عاد لو يتمنى برصه ويجعل اآلخر، أحدهما يحسد

ظ��اه��ري13 — ف��ي��ه أن��ت إذ — ب��اط��ن��ي ـ��س��د وي��ح��ـ ب��ع��ض��ي م��ن ع��ل��ي��ك ي��غ��ار ب��ع��ض��ي
ل��م��س��ام��ري م��ص��غ��يً��ا س��م��ًع��ا ع��اد ل��و ب��م��ج��ل��س ذك��رت إن ط��رف��ي وي��ود

أكثر يف فهو الفارض ابن شعر يف العبقرية أرسار من املحبوب صورة واستحضار
تقدم أن من أصغر روحه لريى وإنه الحبيب، بذلك يشغلنا كما بنفسه يشغلنا ال شعره

هواه: أهل بقدوم ملبرشه هدية

أح��ل��ف ل��م ح��ي��ات��ك��م ب��غ��ي��ر ع��م��ري وف��ي ق��س��ًم��ا وح��ي��ات��ك��م وح��ي��ات��ك��م
أن��ص��ف ل��م ب��ق��دوم��ك��م ل��م��ب��ش��ري ووه��ب��ت��ه��ا ي��دي ف��ي روح��ي أن ل��و

«يحسد». فاعل هو ظاهري: 13
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ويف العذال مالمة يف يراه فهو الحبيب صورة لروحه يمثل الوجود يف يشء وكل
ويف واألصيل، الصباح برد ويف الظباء، مسارح ويف والناي، العود نغمة ويف الربق، ملع
املدام، وريق الكأس ثغر يف ويراه النسيم، أذيال ويف األزهار، بساط عىل األنداء مساقط

املحبوب: صحبة يف دام ما لالنزعاج معنى وال للغربة قيمة وال

ب��ه��ج رائ��ق ل��ط��ي��ف م��ع��ن��ى ك��ل ف��ي ج��ارح��ة ك��ل ع��ن��ي غ��اب إن ت��راه
ال��ه��زج م��ن أل��ح��ان ب��ي��ن ت��أل��ًف��ا إذا ال��رخ��ي��م وال��ن��اي ال��ع��ود ن��غ��م��ة ف��ي
ال��ب��ل��ج ف��ي واإلص��ب��اح األص��ائ��ل ب��رد ف��ي ال��خ��م��ائ��ل غ��زالن م��س��ارح وف��ي
م��ن��ت��س��ج األزه��ار م��ن ن��ور ب��س��اط ع��ل��ى ال��غ��م��ام أن��داء م��س��اق��ط وف��ي
األرج أط��ي��ب س��ح��ي��ًرا إل��ي أه��دى إذا ال��ن��س��ي��م أذي��ال م��س��اح��ب وف��ي
ف��رج14 م��س��ت��ن��زه ف��ي ال��م��دام��ة ري��ق م��رت��ش��ًف��ا ال��ك��أس ث��غ��ر ال��ت��ث��ام��ي وف��ي
م��ن��زع��ج غ��ي��ر ك��ن��ا أي��ن وخ��اط��ري م��ع��ي وه��و األوط��ان غ��رب��ة م��ا أدر ل��م

وهذا النسيب، قصائد كل يف واضح املحبوب صورة استحضار إن يقال: وقد
كثري يف القوة غاية تبلغ تشبيبه يف والصبابة أوضح، الفارض ابن شعر يف ولكنه صحيح،
الفارض، ابن به تفرد مما الوجدانية االلتفاتة هذه إن قلنا: إذا نغايل وال األحيان، من

عاتية: قوة يف يقول الذي هو أليس

خ��ل��وا ال��ه��وى وب��ي��ن ب��ي��ن��ي وم��ا ت��خ��ل��وا وال��ت��ق��ى: وال��ت��ن��س��ك ل��رش��دي وق��ل��ت
أخ��ل��و م��ع��ه��ا ب��ه��ا ش��غ��ل��ي ف��ي ل��ع��ل��ي م��خ��ل��ًص��ا وج��ودي ع��ن ق��ل��ب��ي وف��رغ��ت

النفسية ويقرصخطراته الذاتي، وجوده عن قلبه لتفريغ الشاعر يسعى كيف أرأيتم
روحية؟ بخلوة ذلك من يظفر عساه باملحبوبة الشغل عىل

األبيات: بهذه آلأله لكم يمثل وهو املحبوبة تلك وجه يبهركم كيف وانظروا

ش��غ��ل ب��ه��ا ش��غ��ل ك��ل ع��ن ل��ي ف��أص��ب��ح م��ف��اص��ل��ي ف��ي دم��ي م��ج��رى ح��ب��ه��ا ج��رى

النزهة. أي: للفرجة؛ يصلح فرج: 14

291



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

ال��ب��ذل ح��ب��ذا ي��ا م��ن��ك ق��ب��ل��ت��ه��ا ف��إن ال��ه��وى أخ��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��س ب��ب��ذل ف��ن��اف��س
ال��ب��خ��ل ان��ت��ه��ى إل��ي��ه ب��ال��دن��ي��ا ج��اد ول��و ب��ن��ف��س��ه ن��ع��م ح��ب ف��ي ي��ج��د ل��م ف��م��ن
ق��ل��وا أو ال��ص��ي��ان��ة أه��ل ك��ث��روا ول��و غ��ي��رة ال��ص��ي��ان��ة م��راع��اة ول��وال
ول��وا غ��ي��ره��ا وم��ن رأي��ي ع��ل��ى إل��ي��ه��ا أق��ب��ل��وا ال��م��الح��ة: ل��ع��ش��اق ل��ق��ل��ت
ص��ل��وا وج��ه��ه��ا إل��ى الح��ت وإن س��ج��وًدا ل��ذك��ره��ا ف��خ��روا ي��وًم��ا ذك��رت وإن
ع��ق��ل15 ب��ه ه��داي ع��ن وع��ق��ل��ي ض��الًال ب��ال��ش��ق��ا ال��س��ع��ادة ب��ع��ت ح��ب��ه��ا وف��ي
ال��ع��ذل دأب��ه ل��م��ن أغ��دو وال وأع��دو س��ع��ى ب��ي��ن��ن��ا ل��م��ن أس��ع��ى أج��ل��ه��ا وم��ن
ج��ه��ل ع��ن��ده��ا وم��ا أل��ق��ى م��ا ل��ت��ع��ل��م وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ل��ل��واش��ي��ن ف��أرت��اح
رس��ل ال��ه��وى ف��ي ب��ي��ن��ن��ا م��ا ك��أن��ه��م ل��ذك��ره��ا ح��بٍّ��ا ال��ع��ذال إل��ى وأص��ب��و
ت��ت��ل��و أل��س��ن ح��دث��ت��ه��م إن وك��ل��ي م��س��ام��ع ف��ك��ل��ي ع��ن��ه��ا ح��دث��وا ف��إن
أص��ل ل��ه��ا م��ا ب��ي��ن��ن��ا ظ��ن��ون ب��رج��م ت��ب��اي��نً��ا ف��ي��ن��ا األق��وال ت��خ��ال��ف��ت
أس��ل ول��م ق��وم ب��ال��س��ل��وان وأرج��ف ت��ص��ل ول��م ب��ال��وص��ال ق��وم ف��ش��ن��ع
وال��ن��ق��ل األراج��ي��ف ع��ن��ي ك��ذب��ت وق��د ل��ش��ق��وت��ي ع��ن��ه��ا ال��ت��ش��ن��ي��ع ص��دق ف��م��ا
ال��س��ب��ل ب��ه��ا ل��ض��اق��ت وه��ًم��ا ال��م��ن��ى ح��م��اه��ا ت��ص��ورت ل��و م��ن وص��ل أرج��ي وك��ي��ف
ال��ف��ع��ل ي��س��ب��ق��ه ف��ال��ق��ول أوع��دت وإن ق��ول��ه��ا ال��ف��ع��ل ي��ل��ح��ق ل��م وع��دت وإن
ال��م��ط��ل ح��س��ن ال��ه��وى ص��ح إذا ف��ع��ن��دي ب��ن��ج��ازه وام��ط��ل��ي ب��وص��ل ع��دي��ن��ي
ح��ل ل��ه م��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��أي��د وع��ق��د أح��ل ل��م ع��ن��ه ب��ي��ن��ن��ا ع��ه��د وح��رم��ة
ي��خ��ل��و م��ا م��ن��ك س��اع��ة وق��ل��ب��ي ل��دي ال��ه��وى ورض��ا ال��ن��وى غ��ي��ظ ع��ل��ي ألن��ت

نقول ما تأييد يف ألهميتها طولها عىل نقلناها وقد تعليق، إىل تحتاج ال القطعة وهذه
الحياة، كل حية أنفسنا يف وهي املحبوب، صورة باستحضار الشاعر هذا غرام من به
الشوق معاني من فيها ما إدراك عن وجدانه يقرص من إال ركاكة أو فتوًرا فيها يرى وال

والحنان.

العقل. جاء العقال ومن قيده، إذا عقله مصدر الثاني العقل 15
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تمثيل: أصدق املعنى ذلك تمثل وهي القصيد، هذا ختام يف الوجد لوعة ولننظر

ال��ش��م��ل16 وي��ج��ت��م��ع ده��ري وي��ع��ت��ب��ن��ي أح��ب��ه��م م��ن ت��رى ي��وًم��ا م��ق��ل��ت��ي ت��رى
ش��ك��ل ل��ه��م ق��ام ال��ذه��ن ف��ي ص��ورة ن��أوا ف��إن م��ع��ي أراه��م م��ع��نً��ى ب��رح��وا وم��ا
ح��ل��وا أي��ن��م��ا ب��اط��نً��ا ف��ؤادي ف��ي وه��م س��روا ح��ي��ث��م��ا ظ��اه��ًرا ع��ي��ن��ي ن��ص��ب ف��ه��م
م��ل��وا وإن إل��ي��ه��م م��ي��ل أب��ًدا ول��ي ج��ف��وا وإن ح��ن��و م��ن��ي أب��ًدا ل��ه��م

ما برغم كثرية، مواضع يف الفارض ابن ديوان يقرأ من تواجه الصادقة والصبابة
بهذا يستهلها التي الفائية يعرفون الناس وأكثر واإلسفاف، التعمل من أحيانًا فيه يقع

االبتهال:

ت��ع��رف ل��م أم ع��رف��ت ف��داك روح��ي م��ت��ل��ف��ي ب��أن��ك ي��ح��دث��ن��ي ق��ل��ب��ي
ي��ف��ي م��ن وم��ث��ل��ي أس��ى ف��ي��ه أق��ض ل��م ال��ذي ك��ن��ت إن ه��واك ح��ق أق��ض ل��م
ب��م��س��رف ل��ي��س ي��ه��واه م��ن ح��ب ف��ي ن��ف��س��ه وب��اذل روح��ي س��وى ل��ي م��ا
ت��س��ع��ف ل��م إذا ال��م��س��ع��ى خ��ي��ب��ة ي��ا أس��ع��ف��ت��ن��ي ف��ق��د ب��ه��ا رض��ي��ت ف��ل��ئ��ن

له ولذ االفتضاح له طاب كيف فيها يرشح التي امليمية قصيدته الباب هذا ومن
بعد اآلثام وارتكاب العذار وخلع التهتك له وحال العزة، بعد بالذلة ريض وكيف االطراح،

يقول: أن إىل والتقوى، النسك

إم��ام��ي وه��ي ال��م��ح��راب ف��ي وأط��رب ب��ذك��ره��ا أت��ل��و ح��ي��ن ف��أش��دو أص��ل��ي
ص��ي��ام��ي ف��ط��ر اإلم��س��اك أرى وع��ن��ه��ا ب��اس��م��ه��ا ل��ب��ي��ت أح��رم��ت إن وب��ال��ح��ج
ه��ام ب��ال��ك��آب��ة ب��ط��رف وأغ��دو ه��ائ��م ب��ال��ص��ب��اب��ة ب��ق��ل��ب أروح
ب��زم��ام��ي ج��اذب وش��وق إل��ي��ه��ا ص��ب��اب��ة ك��ل ف��ي ع��ض��و ك��ل وف��ي
غ��رام ك��ل ف��ي��ه ق��ل��ب ك��ل ب��ه ج��وه��ر ك��ل رأت ج��س��م��ي ب��س��ط��ت ول��و
وخ��ي��ام��ي داره��ا س��ب��ي��ل��ي س��واء وض��م��ن��ا ع��ش��اء ت��الق��ي��ن��ا ول��م��ا

لإلزالة. فالهمزة وترضاه، عتبه أسباب أزال أعتبه: 16
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ك��الم ب��زور واش وال رق��ي��ب ال ح��ي��ث ال��ح��ي ع��ن ش��ي��ئً��ا ك��ذا وم��ل��ن��ا
ل��ث��ام��ي ب��ل��ث��م ال��ب��ش��رى ل��ك ف��ق��ال��ت: ال��ث��رى ع��ل��ى وط��اء خ��دي ل��ه��ا ف��رش��ت
م��رام��ي ل��ع��ز م��ن��ي ص��ون��ه��ا ع��ل��ى غ��ي��رة ب��ذل��ك ن��ف��س��ي س��م��ح��ت ف��م��ا
غ��الم��ي وال��زم��ان م��ل��ك��ي ال��م��ل��ك أرى ال��م��ن��ى ع��ل��ى اق��ت��راح��ي ش��اء ك��م��ا وب��ت��ن��ا

عن يتحدث الشاعرين وكال الريض، للرشيف قصيدة يف مر بعينه املنظر وهذا
عفيف: عناق يف محبوبته مع الليل قىض أنه فيذكر الرشيف أما العفاف.

ق��دم إل��ى ف��رع م��ن ال��ش��وق ي��ل��ف��ن��ا وت��ق��ى ه��وى ث��وب��ي ف��ي ض��ج��ي��ع��ي��ن ب��ت��ن��ا
ل��ل��ذم��م17 وال��رع��ي ب��ه��ا ال��وف��اء ع��ل��ى ب��ي��دي ب��اي��ع��ت��ه��ا ع��ف��ة وب��ي��ن��ن��ا

العفاف. غاية أقىص وتلك املنى، عىل يبيتا أن اقرتح فقد الفارض ابن أما
قصيدة وهي الحبيب»، ذكر عىل «رشبنا قصيدة الفارض ابن قصائد أهم ومن
قلوبهم ومألت الصوفية، شغفت التي الحقيقة خمر فيها والخمر جدال، بال رمزية

والحنني. الوجد بألحان
عىل بالقدرة الخمر تلك يصف حني القبول كل مقبولة مبالغاته نرى هذا أجل ومن

يشء: كل

ال��ه��م وارت��ح��ل األف��راح ب��ه أق��ام��ت ام��رئ خ��اط��ري ع��ل��ى ي��وًم��ا خ��ط��رت وإن
ال��خ��ت��م ذل��ك دون��ه��ا م��ن ألس��ك��ره��م إن��ائ��ه��ا خ��ت��م ال��ن��دم��ان ن��ظ��ر ول��و
ال��ج��س��م وان��ت��ع��ش ال��روح إل��ي��ه ل��ع��ادت م��ي��ت ق��ب��ر ث��رى م��ن��ه��ا ن��ض��ح��وا ول��و
ال��س��ق��م ل��ف��ارق��ه أش��ف��ى وق��د ع��ل��ي��ًال ك��رم��ه��ا ح��ائ��ط ف��يء ف��ي ط��رح��وا ول��و
ال��ب��ك��م م��ذاق��ت��ه��ا ذك��رى م��ن وت��ن��ط��ق م��ش��ى م��ق��ع��ًدا ح��ان��ه��ا م��ن ق��رب��وا ول��و
ال��ش��م ل��ه ل��ع��اد م��زك��وم ال��غ��رب وف��ي ط��ي��ب��ه��ا أن��ف��اس ال��ش��رق ف��ي ع��ب��ق��ت ول��و
ال��ن��ج��م ي��ده وف��ي ل��ي��ل ف��ي ض��ل ل��م��ا الم��س ك��ف ك��أس��ه��ا م��ن خ��ض��ب��ت ول��و
ال��ص��م ت��س��م��ع راووق��ه��ا وم��ن ب��ص��ي��ًرا غ��دا أك��م��ه ع��ل��ى س��رٍّا ج��ل��ي��ت ول��و

الريض». الرشيف «عبقرية كتاب من الثاني الجزء يف القصيدة هذه تحليل انظر 17
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ال��س��م ض��ره ل��م��ا م��ل��س��وع ال��رك��ب وف��ي أرض��ه��ا ت��رب ي��م��م��وا راك��بً��ا أن ول��و
ال��رس��م أب��رأه ج��ن م��ص��اب ج��ب��ي��ن ع��ل��ى اس��م��ه��ا ح��روف ال��راق��ي رس��م ول��و
ال��رس��م ذل��ك ال��ل��وا ت��ح��ت م��ن ألس��ك��ر اس��م��ه��ا رق��م ل��و ال��ج��ي��ش ل��واء وف��وق

كن لليشء: تقول التي اإللهية الذات هي الحقيقة، خمر هي العالية الخمر وهذه
فيكون.

ع��ل��م ب��أوص��اف��ه��ا ع��ن��دي أج��ل! خ��ب��ي��ر، ب��وص��ف��ه��ا ف��أن��ت ص��ف��ه��ا ل��ي: ي��ق��ول��ون
ج��س��م وال وروح ن��ار وال ون��ور ه��ًوا وال ول��ط��ف م��اء وال ص��ف��اء
رس��م وال ه��ن��اك ش��ك��ل وال ق��دي��ًم��ا ح��دي��ث��ه��ا ال��ك��ائ��ن��ات ك��ل ت��ق��دم

الشاعر هذا يقول إذ الطريف؛ االلتفاف هذا من وأبره أدق املعاني عالم يف وهل
النشوان:

اإلث��م ع��ن��دي ت��رك��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ش��رب��ت وإن��م��ا ك��ال اإلث��م، ش��رب��ت وق��ال��وا:
ه��م��وا ول��ك��ن��ه��م م��ن��ه��ا ش��رب��وا وم��ا ب��ه��ا س��ك��روا ك��م ال��دي��ر أله��ل ه��ن��ي��ئً��ا

ينكر أن له صح ملا نواس أبي خمر أراد ولو الحقيقة، خمر أنها يعني البيت وهذا
كان دياراتهم وإىل الشاربني، سادة كانوا والرهبان وكيف الراح، تلك من الرهبان رشب

الرحيق! عشاق يحج
فقد حق وهذا الحقيقة، خمر الخمر، تلك برشب هموا الرهبان أن يحدثنا والشاعر
يف «راهب» كلمة وردت وقد دين، لهم صح لو التنسك أئمة الرهبان يرون الصوفية كان
البيت».18 أهل وعاملنا راهبنا عيل العباسعيىسبن أبو «كان الرشيد: قول يف التعظيم مقام

فيقول: يميض الفارض وابن

ال��ع��ظ��م ب��ل��ي وإن ت��ب��ق��ى أب��ًدا م��ع��ي ن��ش��أت��ي ق��ب��ل ن��ش��وة م��ن��ه��ا وع��ن��دي

ص٥٠. ج١٠، بغداد، تاريخ 18
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أحد قول يف وقعت التي النشوة كتلك ليست الوجود سبقت التي النشوة وهذه
املتحذلقني:

ال��ع��ج��ب م��ن ذا إن غ��ًدا ب ال��ش��ر ع��ل��ى ع��زم��ت إن ب��األم��س أس��ك��ر

الخلق قبل قدسية نشوات لها أن ويعتقد الروح بخلود يؤمن من نشوة هي وإنما
املوت. وبعد

ال��ح��زم ف��ات��ه ب��ه��ا س��ك��ًرا ي��م��ت ل��م وم��ن ص��اح��يً��ا ع��اش ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ي��ش ف��ال
س��ه��م19 وال ن��ص��ي��ب ف��ي��ه��ا ل��ه ول��ي��س ع��م��ره ض��اع م��ن ف��ل��ي��ب��ك ن��ف��س��ه ع��ل��ى

ست نحو يف وهي الكربى، التائية يغفل أن الفارض ابن بدرس يهتم من يسع وال
مع وفيها التكلف، عليها يغلب قصيدة وهي التصوف، وحي تحت نظمها وقد بيت، مئة

يقول: كأن الروح، بعبري خة مضمَّ مواقف ذلك

ودت ال��ع��ي��ش ص��ف��ا ن��ف��س ب��ال��ود وال م��راح��ة روح ب��ال��ود ظ��ف��رت وم��ا
ح��ف��ت ب��ال��م��ك��اره ع��دن وج��ن��ة ع��اش��ق ع��ي��ش م��ن ه��ي��ه��ات ال��ص��ف��ا وأي��ن

الرسمدية: الحقيقة خطاب يف يقول وكأن

م��ل��ت��ي ف��ارق��ت ع��ن��ه ي��وًم��ا م��ل��ت وإن م��ذه��ب ل��ي م��ا ال��ح��ب ف��ي م��ذه��ب��ي وع��ن
ب��ردت��ي ق��ض��ي��ت س��ه��ًوا خ��اط��ري ع��ل��ى إرادة س��واك ف��ي ل��ي خ��ط��رت ول��و

أحمد بن الحسني ورشحها األسواق» «تزيني صاحب عنها فتحدث رنان، صدى امليمية لهذه كان 19

أدب». ٥٨٦٤ «رقم املرصية الكتب بدار مخطوطة نسخة الرشح هذا ومن التربيزي،
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رغ��ب��ت��ي20 ع��ن��ك ال ف��ي��ك إال ت��ك ف��ل��م ف��اص��ن��ع��ي ش��ئ��ت ف��م��ا أم��ري ف��ي ال��ح��ك��م ل��ك

باللغة التأثر بعض تأثر يراه الفنية الوجهة من الفارض ابن شعر يف واملتأمل
لغة يف املرصيني عن معروف وذلك جمًعا، الفاعل يكون حني الفعل يجمع فهو املرصية،

شعرية. رضورة تقهره حني إال ذلك يفعل ال كان وإن التخاطب،
الحجاز، يف كله هواه كان فقد قليًال، إال شعره يف تمر ال أنها نذكر مرص وبمناسبة

نجد: أهل إىل التشوق يف قوله هو مرص اسم فيه مر موضع وأظهر

اس��ت��رواح��ا ب��ال��ه ف��ي��ن��ع��م ط��م��ع وص��ل��ك��م ل��راج��ي ه��ل ودي أه��ل ي��ا
ن��واح��ا م��ص��ر أرض ن��واح��ي م��ألت أنَّ��ٌة ل��َي ن��اظ��ري ع��ن غ��ب��ت��م م��ذ
ال��راح��ا س��ق��ي��ت ذك��رك��م ط��ي��ب م��ن ك��أن��ن��ي أم��ي��ل ذك��رت��ك��م وإذا
ش��ح��اح��ا ب��ذاك أح��ش��ائ��ي أل��ف��ي��ت ع��ه��دك��م ت��ن��اس��ي إل��ى دع��ي��ت وإذا

فيه سيفكر أن ظني ويف الفحول، من الفارض ابن يرون ال العربي األدب ومؤرخو
حيي فقد املؤرخون، يحييه أن ينتظر ال الفارض ابن أن عىل البحث؛ هذا قراءة بعد ناس
الصواف بيت يف الناس يحتشد كان كيف أذكر أزال وال قوية، حياة الجماهري ألسنة عىل

األبيات: بهذه يتغنى وهو الحويحي، حسن الشيخ ليسمعوا الحسني؛ سيدنا بحي

ح��رج وال إث��م ب��ال ال��ق��ت��ي��ل أن��ا وال��م��ه��ج األح��داق م��ع��ت��رك ب��ي��ن م��ا
ال��ب��ه��ج ال��م��ن��ظ��ر ذاك ح��س��ن م��ن ع��ي��ن��اي ن��ظ��رت ل��م��ا روح��ي ال��ه��وى ق��ب��ل ودع��ت
ش��ج ب��ال��غ��رام وق��ل��ب إل��ي��ك ش��وًق��ا س��اه��رة ف��ي��ك ع��ي��ن أج��ف��ان ل��ل��ه
م��ب��ت��ه��ج ي��رض��ي��ك ب��م��ا م��ح��ب ف��ي أو ت��ج��د ع��ن��ك ال��ب��ع��د غ��ي��ر ش��ئ��ت ب��م��ا ع��ذِّب
ال��م��ه��ج ع��ل��ى أب��ق��ى إن ال��ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال رم��ق م��ن أب��ق��ي��ت م��ا ب��ق��ي��ة وخ��ذ

عيل للشيخ «أسطوانة» يف الجمهور يسمعها لذاكا» أهل فأنت دالًال «ته وقصيدة
الصوفية. سهرات يف السامرين متعة الفارض ابن قصائد تزال وال محمود،

الوجود، بوحدة القائلني من أنه إىل قبل من أرشنا وقد الصوفية، الوثائق أهم من الفارض ابن تائية 20

الرشاح من كثري بها اهتم وقد اإلشارات، دقائق من فيها بما يفتن من يلمحه ال التائية هذه يف والتكلف
والصوفية. اللغوية الثروة بها فزادت
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كل الحياة ذلك ويف ورشحه، ديوانه بدرس املشهورين املؤلفني من رجال اهتم وقد
الحياة.

بأفواج مزدحًما فرأيته مرة زرته وقد قربه، حتى الفارض ابن يف حي يشء كل
األحيان. جميع يف قبورهم تهجر ال واملحبون املبتهلني،
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الطريف األدب من مطالعات

ويحيي العزائم، ويرهف العقول، يشوق الذي األدب من طريف نوع العربية اللغة يف
الصوفية. أخبار وهو الوجدان،

كما الجد أهل إليه ويرتاح العربية، اللغة يف كثرية نماذج له األدب من النوع وهذا
املاجنني. أخبار إىل الهزل أهل يرتاح

والسداد، الخري إىل والعقول القلوب توجيه يف شديد تأثري األدب من النوع لهذا وكان
الظل خفيفة أدبية أندية إىل املجالس تلك تحول قوية جاذبية الوعظ مجالس يف له وكان

والروح.
موشاة الصوفية أخبار فأكثر الخيال، روعة من فيه بما األدب من النوع هذا ويمتاز
شاهًدا إال ليس واإلغراب املغاالة من فيها وما والناس، الحياة صور من الطريف باملبتكر

والتلوين. التزويق قوة عىل
فيهم وكان املجتمع، تربية يف شأن لهم كان «املجاذيب» بأن األخبار هذه وتشهد

األمثال. أحسن ملريديهم ويرضبون والنفوس، العقول يسوسون رجال

عثمان بن فاتح حياة

دمياط إىل مراكش من قدم رجل وهو التكروري، عثمان بن فاتح أخبار ذلك شواهد ومن
شيئًا، أحد من يتناول أن غري من احتسابًا األسواق يف املاء بها وسقى التجريد، قدم عىل
بناحية أقام ثم جميًعا، الناس وترك الجماعة مع الصالة ولزم الثغر ظاهر يف ونزل
وكر يف وأقام دمياط جامع إىل تونة من انتقل ثم مسجدها، ورمَّ تنيس، بحرية من تونة
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صوفية. خلوة وكان دمياط، يف املعاطي أبي جامع

دمياط جامع برتميم اهتم وقد الصالة، عند إال أحًدا يخالط أن غري من املنارة بأسفل
ورتب بالجبس، سطحه وسبك صحنه، وبلط صهاريجه، إىل املاء وساق بنفسه وتنظيفه
وجعل به، األوراد إقامة عىل وواظب الخطابة، بيت يف وسكن الخمس، يصيل إماًما فيه

يقول: وكان وأصيًال، بكرة القرآن يتلون قراء فيه

بلًدا األرض يف علمت ولو به، ألقمت الجامع من أفضل مكانًا بدمياط علمت لو
به. وأقمت إليه لرحلت دمياط من أخمل الفقري فيه يكون

به، يضيفه ما أثوابه من باع يطعمه ما يجد وال الفقراء من أحد عليه ورد إذا وكان
يؤثر وكان األذن، تسمعه أو العني عليه تقع ما وال معلوم له وليس ويصبح يبيت وكان
عليه هللا يفتح ما قبل وإذ غالبًا، يقبل وال شيئًا، أحًدا يسأل وال واألرامل، الفقراء الرس يف
منه قصد غري من وبركته خريه يظهر تعاىل وهللا حاله كتم يف جهده يبذل وكان به، آثر
الفتنة عن والنفور والسنة بالكتاب التمسك من السلف طريق عىل سلوكه وكان لذلك.
أحًدا يرافق ال وكان وأفعاله، أقواله يف والتحفظ حاله وسرت واطراحها الدعاوى وترك
منهما واحدة عىل يدخل لم بامرأتني عمره آخر يف فتزوج بالزواج عليه وأشري الليل، يف
أحيانًا إليهما يأتي لكنه للعبادة ظرًفا ليله وكان قط، رشب وال عندها أكل وال نهاًرا،
خواص وكان الخلوة، وإيثار العبادة بوظائف القيام يف زمنه الستغراق أحيانًا وينقطع
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فال بالخلوة عنده ويوضع يأكل ما إليه يحمل وإنما فطره، من صومه يعلمون ال خدمه
تالوته وكانت واألغنياء، العظماء عىل ويتعاظم الفقراء مع يتواضع وكان آكًال، قط يرى
وال شيخ أنا قال: وال طاقية، لبس وال قط، سجادة له يعمل ولم وتدبر، بخشوع لللقرآن
ألحد: أقول ما يقول: وكان يحرضه. من عىل أنكر وال سماًعا، قط حرض وال فقري، أنا
بنظره يتسلك لم من فإن أفعاله إىل ينظر أن يكفيه السلوك أراد من تفعل، ال أو افعل
علينا يفتح أن لنا هللا ادع سيدي، يا خواصه: من شخص له وقال بسمعه.1 يتسلك ال
بعد هللا فتح اطلبوا ثم شيئًا البيت يف تبقوا فال هللا فتح أردتم إن فقال: فقراء. فنحن

كالمه: ومن حديد. من خاتم ولك هللا تسأل ال جاء: فقد ذلك.

بكارته. زالت سأل فإذا البكر، بحال الفقري

لك أدعو ما أنا فقال: الضيق؛ إليه وشكا بسعة له يدعو أن خواصه بعض وسأله
عن يغفل ال العبادة يف أوقاته استغراق عىل وكان واألكمل. األفضل لك أطلب بل بسعة
أحوال ويعرف معارشتهم ويحسن ألصحابه الوفاء ويالزم حاجته ينىس وال صاحبه
الضعفاء عىل ويشفق األيتام ويكرم العلم، أهل ويعظم طبقاتهم، اختالف عىل الناس
بذلك، يتربم أو يمل أن غري من والعام الخاص حوائج قضاء يف شفاعته ويبذل واألرامل،
إحسانه، كثرة مع يعطي ما ويستقل شيئًا، لنفسه يمسك وال الرس يف اإليثار من ويكثر
قط يصطحب ولم منه، بأحسن عليه ويكافئ يسريًا كان وإن إليه يدفع ما ويستكثر

الدعاء: له يسأل وملن لنفسه دعائه ومن وزيًرا، وال أمريًا

عنا. وبعدها وأهلها الدنيا عن بعدنا اللهم

خمس سنة اآلخر ربيع من الثامن اليوم صباح يف مات أن إىل ذلك عىل زال وما
دينًا. درهم ألفي مبلغ وعليه ليلة، قوت لهما ليس ولدين وترك مئة، وست وتسعني

شيخك وليس عنه. أخذت من شيخك إنما منه استمعت من شيخك «ليس هللا: عطاء ابن كالم من 1

شيخك إنما الباب إىل دعاك من شيخك وليس إشارته. فيك رست الذي شيخك إنما عبارته واجهتك من
حاله». بك نهض من شيخك إنما مقاله واجهك من شيخك وليس الحجاب. وبينه بينك رفع من

أغنيته. وقد إليه أنظر أن إال الرجل وبني بيني ما وهللا املريس: العباس أبو وقال
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من كان بأنه تشهد وهي املقريزية،2 الخطط من الرجل هذا سرية لخصنا وقد
الفضول. من البعد كل بعيًدا وتصوره املجتمع، بخدمة القائمني

عىل ننص أن يهمنا وإنما األحوال، جميع يف يحتذى نموذج سريته بأن نقول: وما
املتصوفون به يتسم ما ويرتك والدين، الدنيا بني يزاوج رجل حياة يف «الفاعلية» هذه

والتقاليد. الشارات من
يحرض كان فما الناس، شئون يف التدخل من فراره الرجل هذا حياة من ويروقنا
ال بأبصارهم الناس يفقه أن ينتظر وكان السماع، يحرض من عىل ينكر وال السماع

يشء. وعنده بالسؤال ربه إىل الرجل يتوجه أن ينكر وكان بأسماعهم،
املعاطي» «أبو كنيته فدخلت شعبية شخصية الرجل هذا شخصية صارت وقد
الحبيب بني الجمع يف حيلة إىل القصة تحتاج حني الربابة عىل تغنى التي األشعار يف

واملحبوب.3

األبرار محارضة

الشواهد بعض نذكر أن ويكفي وأطايبهم، ونوادرهم الصوفية أخبار يف التأليف كثر وقد
طريف كتاب وهو األخيار»، ومسامرة األبرار «محارضة سماه الذي عربي ابن كتاب من
يطلع أن يحسن التي للنوادر مرجًعا جعله وإنما الصوفية أخبار عند املؤلف فيه يقف لم

الصوفية. عليها
عىل يقوم حوار وهو النرصانية،4 وأتباع اإلسالم أتباع بني حوار الكتاب هذا ويف
ميل يمثل وهو املسلمني، حكماء من كان واضعه بأن ويشهد واملنطق العقل أساس

فيه: جاء وقد الدينية، املذاهب نقد إىل الصوفية

يكون حتى عيىس مع آدم فضموا له أب ال ألنه مريم؛ بن عيىس عبدتم كنتم إن
بميت مر حزقيل فهذا املوتى أحيا ألنه عبدتموه كنتم وإن اثنان؛ إلهان لكم
فضعوا فكلمه؛ له أحياه حتى وجل عز هللا فدعا تنكرونه ال اإلنجيل يف تجدونه

و٣٦٤. ص٣٦٣ ج١، 2

عاًما. عرشين نحو منذ سنرتيس يف ذلك سمعت 3

ج١. ص١٣٧–١٤٠، 4
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عبدتموه إنما كنتم وإن آلهة؛ ثالثة لكم يكون حتى وآدم عيىس مع حزقيل
فقال الشمس غربت حتى قومه قاتل نون بن يوشع فهذا املعجزات أراكم ألنه
عيىس إىل أيًضا يوشع فضموا برًجا؛ عرش اثني فرجعت هللا بإذن ارجعي لها:
فمن السماء إىل به ُعرج ألنه عبدتموه إنما كنتم وإن أربعة؛ رابع فيكون
إىل يعرجون بالنهار واثنان بالليل اثنان نفس كل مع وجل عز هللا مالئكة

السماء.

القصة يسوق ال وهو قبل، من الكتاب هذا يف عرضناه رأي املسيح يف له عربي وابن
األدبية.5 الثقافة من لون أنها يفهم وهو يسوقها وإنما الرأي، ذلك يوافق أو يخالف بما

امللوك رساج

دينار بن مالك يحيى أبا سمعت قال: بسنده املؤلف حدث ما الكتاب ذلك نوادر ومن
يقول:

وال��م��ح��ت��ق��ر ال��م��ع��ظ��م ف��أي��ن ف��ن��ادي��ت��ه��ا ال��ق��ب��ور أت��ي��ت
ق��در م��ا إذا ال��ع��زي��ز وأي��ن ب��س��ل��ط��ان��ه ال��م��دل وأي��ن
اف��ت��خ��ر م��ا إذا ال��ع��زي��ز وأي��ن دع��ا م��ا إذا ال��م��ل��بَّ��ى وأي��ن

الصوف يلبسون إنهم وقلنا: الروحية، مذاهبه يف املسيح يسايرون الصوفية أن إىل مرة غري أرشنا 5
تشهد وهي — ص٢٥٨ ج٢، — األبرار محارضة يف أبيات عىل ذلك بعد اطلعنا ثم للرهبان، متابعة

الصوف: لبس يف املسيح يحاكون كانوا الصوفية بأن رصاحة

م��رق��ع ال��م��س��ي��ح ن��س��ج م��ن وع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ي��الق��ي��ك أن ال��ت��ص��وف ل��ي��س
أب��ق��ع غ��راب ف��ي��ه��ا ف��ك��أن��ه ل��ف��ق��ت وس��ود ب��ي��ض ب��ط��رائ��ق
ي��خ��ش��ع ال��م��ه��ي��م��ن ل��م��وج��ده ف��ي��ه م��ت��ع��ارف م��ل��ب��س ال��ت��ص��وف إن
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يقول: هاتف بي فهتف قال:

ال��خ��ب��ر وب��اد ج��م��ي��ًع��ا وب��ادوا م��خ��ب��ر ف��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ت��ف��ان��وا
ال��ص��ور ت��ل��ك م��ح��اس��ن ف��ت��م��ح��و ال��ث��رى ب��ن��ات وت��غ��دو ت��روح
م��ع��ت��ب��ر! م��ض��ى ف��ي��م��ا ل��ك أم��ا م��ض��وا أن��اس ع��ن س��ائ��ل��ي ف��ي��ا

األدبية الوجهة من األقاصيصالصوفية قيمة

فلما فيه، ووقعوا عليه خرجوا العلماء من جماعة عىل السلطان غضب عربي: ابن وقال
الجانب مرعي وكان — هللا رحمه — مدين أبا شيخنا الخرب فبلغ بقتلهم، أمر بهم ظفر
القوم أبرص السلطان دار جاء فلما وخرج، عصاه فأخذ والعامة والخاصة السلطان عند
هذا يف بالشيخ جاءنا ما وقال: فتلقاه بمكانه السلطان وأخرب فبكى، الحالة تلك عىل
فقال: إساءتهم؟ شيخ يا تعرف أَوما السلطان: فقال هؤالء. يف الشفاعة فقال: الوقت؟
فاستعرب املسيئني؟ من الكبائر أهل يف إال الشفاعة وهل سبيل؟ من املحسنني عىل وهل

الجميع.6 عن وعفا السلطان

الصوفية تجريح يف كتب ما

وهي الكعبة بأستار متعلقة بجارية إذ بالبيت أطوف بينما قال: األصمعي أن وحدث
تنشد:

ال��م��ح��ب��ي��ن��ا أرواَح ب��ع��ف��وك داِرْك وم��غ��ف��رة م��نٍّ ذو إن��ك رب ي��ا
م��ك��ب��ي��ن��ا األي��دي ع��ل��ى وال��ن��ائ��م��ي��ن ه��ج��ع��وا إذا ل��ي��ًال ال��ه��وى ال��ذاك��ري��ن
آم��ي��ن��ا يَ��ْه��َوْوَن ال��ذي ب��ق��ل��ب واع��ط��ف ظ��ل��م��وا إذا ع��ونً��ا ل��ه��م ك��ن رب ي��ا

الهوى؟ تذكرين الحرام البيت هذا وحول املقام هذا أيف جارية؟ يا فقلت: قال:
خربًا به وأحطت صغرية به بُليت قالت: تعرفينه؟ وأنت قلت: الهوى؟ تعرف أَو قالت:

ص٩٣. ج٢، 6
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يف النار كمون كامن فهو يرى، أن ودق يخفى، أن جل قالت: يل. صفيه قلت: كبرية.
توارى.7 تركته وإن أورى، قدحته إن الحجر،

الحشيش أكل إىل الصوفية اهتدى كيف

من عنها تحدثنا التي املنظومات طراز من وأكثرها أشعاره، بعض عربي ابن يروي وقد
يقول: كأن الشعرية النفحة عليه تظهر قد ولكن قبل،

ال��ش��ج��ون ب��أف��ن��ان ف��ن��ن ع��ل��ى ب��أيْ��ٍك ه��ات��ف��ة ك��ل أط��ارح
ج��ف��ون��ي م��ن ي��ه��م��ل ال��ع��ي��ن ودم��ع دم��ع غ��ي��ر م��ن إل��ف��ه��ا ف��ت��ب��ك��ي
ش��ئ��ون��ي ع��ن ت��خ��ب��ر ب��أدم��ع��ه��ا ج��ف��ون��ي س��م��ح��ت وق��د ل��ه��ا أق��ول
ال��غ��ص��ون9 ب��أف��ي��اء ق��ال��وا8 وه��ل ع��ل��م أه��واه ب��ال��ذي أع��ن��دك

يقول: وكأن

ف��رق��ا م��ن��ه م��ت م��ن ب��أب��ي ك��م��ًدا ف��ي��ه ذب��ت م��ن ب��أب��ي
ال��ش��ف��ق��ا ي��ن��اغ��ي ال��ص��ب��ح وض��ح وج��ن��ت��ه ف��ي ال��خ��ج��ل��ة ح��م��رة
واألرق��ا ال��ج��وى ال��دم��ع ف��ض��ح ال��ه��وى ت��ب��اري��ح ص��ن��ت ك��ل��م��ا

الحشيش بمدح الشعراء غرام

رجل بأشبيلية عندنا كان يقول: كأن القوم أحوال من رآه ما بعض عن يحدثنا وقد
والتهجد، التفكر كثري العربة، دائم الدمعة، رسيع االجتهاد، كثري الصوت، حسن عابد،
غرد، طيب بصوت ينشد األحايني بعض أسمعه فربما يفرت، يكن فلم عدة ليايل معه بت

خديه: عىل تتحدر ودموعه

ص١١٣. ج١، 7

القيلولة. من قالوا: 8

ص٨٥. ج١، 9
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وص��ل��وه ورج��ال رج��ال ال��ل��ي��ل ق��ط��ع
س��ه��روه وأن��اس أن��اس ف��ي��ه رق��دوا
ي��س��ت��ع��ذب��وه وال م ال��ن��و إل��ى ي��م��ي��ل��ون ال
ي��ع��رف��وه ي��ك��ون��وا ل��م ش��يء ال��ن��وم ف��ك��أن
خ��ل��ع��وه ح��ت��ى م��ة ال��خ��د م��ن ث��وبً��ا ل��ب��س��وا
ن��زع��وه10 إن ف��م��ا ن ال��ح��ز م��ن ج��ل��ب��اب م��ع

الوصول معنى عن سئل مدين أبا أن يروي كأن الصوفية، الدقائق بعض ينقل وقد
حرضة يف كنت اإلحساس عن أفناك وإذا وإليه، منه كنت عليه به دلك إذا فأجاب:
من لك تجىل شهودك عن غيبك وإذا بقربه، إال تتلذذ لم بحبه كاشفك وإذا اإليناس،

وجودك.11
العرب زعم فقد كثرية، أخبار للجن وكانت الجن، أخبار برواية عربي ابن اهتم وقد
كان األساطري من باب وهذا وحاربوهم وصادقوهم عرفوهم أنهم وإسالمهم جاهليتهم يف

جميل. أثر األدب يف له
طوى،12 ذا تسكن الجاهلية يف الجن من امرأة كانت قال: بسنده عربي ابن حدث
قومه، يف رشيًفا وكان شديًدا، حبٍّا تحبه وكانت غريه، ولد لها يكن لم ابن لها وكان
بالكعبة أطوف أن أحب إني أماه، يا ألمه: قال سابعه يوم كان فلما زوجته، وأتى فتزوج
وأرجو ال، فقال: قريش. سفهاء عليك أخاف إني بني، أي أمه: له فقالت نهاًرا. سبًعا

وتقول: تعوذه جعلت أدبر فلما جان، صورة يف فوىل له، فأذنت السالمة.

م��ح��ذورْه أب��ي اب��ن ودع��وات ال��م��س��ت��ورْه ب��ال��ك��ع��ب��ة أع��ي��ذه
ف��ق��ي��رْه ح��ي��ات��ه إل��ى إن��ي س��ورْه م��ن م��ح��م��د ت��ال وم��ا

ص٣٠. ج١، 10

ص٣١. ج٢، 11

بمكة. واد اسم طوى: ذو 12
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م��س��رورْه ب��ع��ي��ش��ه وإن��ن��ي

ثم ركعتني، املقام خلف وصىل سبًعا، بالبيت فطاف الطواف نحو الجان فمىض
أحمر سهم بني من شاب له عرض سهم بني دور ببعض كان إذا حتى منقلبًا، أقبل
تلك تثور وإنما الجبال؛ لها تبرص لم غربة بمكة فثارت فقتله، أعرس أحول أزرق أكشف
من كثري موتى فرشهم عىل سهم بني من فأصبح الجن، من عظيم موت عند الغربة
وحلفاؤهم سهم بنو فنهضت الشباب، سوى أصلع شيًخا سبعون فيهم فكان الجن، قبل
خنفساء وال عقربًا وال حية تركوا فما بالتثنية والشعاب الجبال فركبوا وعبيدها ومواليها
يف فسمع ثالثًا، ذلك عىل وأقاموا قتلوه، إال األرض وجه عىل يدب الهوام من شيئًا وال
معرش يا الجبلني: بني يسمع جهوري بصوت يهتف هاتف قبيس أبي عىل الثالثة الليلة
قتلوا فقد سهم، بني من اعذرونا اعذرونا وعقوًال، أحالًما لكم فإن هللا! هللا! قريش!
وامليثاق العهد ويعطونا نعطهم بصلح وبينهم بيننا ادخلوا منهم، قتلنا ما أضعاف منا
بعض. من لبعضهم واستوثقوا قريش ذلك ففعلت أبًدا، بسوء لبعض بعضنا يعود أال

الجن.13 قتلة العياطلة سهم بنو فسميت
سورة من محمد تال بما تعوذت الجنية بأن تشهد عربي ابن رواها كما والقصة

الجاهلية. يف كانت أنها مع
يطلعوا أن واألبرار» «األخيار واجب من يرى عربي ابن أن عىل ننص أن هو واملهم

والشياطني. الجن أخبار حتى يشء، كل عىل
القدماء. لعقليات تصويره حيث من النفاسة، من غاية يف هذا عربي ابن وكتاب

الزهاد بأخبار يفيض وهو امللوك» «رساج اسمه للطرطويش نفيس كتاب وهناك
القلوب. صفاء عىل يحرصون من عليه يطلع أن يجب وما والنساك،

ليستفيد أيام سبعة الرهبان بعض رجل صحب قال: منبه بن وهب أن فيه جاء وقد
اليوم يف إليه التفت ثم يفرت، ال والفكر تعاىل، هللا بذكر عنه مشغوًال فوجده شيئًا منه
الدنيا يف والزهد خطيئة، كل رأس الدنيا حب تريد، ما علمت قد هذا، يا فقال: السابع
كل رأس يف وارغب خطيئة، كل رأس فاحذر خري؛ كل نتاج والتوفيق خري، كل رأس
كان قال: ذلك؟ أعرف فكيف قال: خري. كل نتاج لك يهب أن ربك إىل وترضع خري،

الجميل. الطويل وهو عيطل جمع والعياطلة و٣٥، ص٣٤ ج٢، 13
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يروي، وال يغر امللح باملاء شبهها أشياء: بسبعة الدنيا شبه قد الحكماء من رجًال جدي
وبزهر ويخذل، يغر الغمام وبظل ينفع، وال يغر الصيف وبسحاب ينفع،14 وال ويرض
استيقظ فإذا منامه يف الرسور يرى النائم وبأحالم هشيًما، فرتاه يصفر ثم ينرض الربيع
هذه فتدبرت ويقتل. يغر الزعاف بالسم املشوب وبالعسل الحرسة، إال يده يف يكن لم
وترتك أجابها من تهلك التي بالغول فشبهتها واحًدا حرًفا زدت ثم سنة سبعني األحرف

عنها.15 أعرض من
من عىل أبكي فقال: يبكيك؟ ما له: فقيل يوًما بكى الفضيل بن عيل أن وحدث

حجة.16 له يكن ولم تعاىل هللا يدي بني غًدا وقف إذا ظلمني
الكتب: بعض يف قرأت قال: دينار بن مالك أن وحدث

برحمتي، ذكرتهم ذكروني إذا فإنهم الذكر أهل تجالسوا ال الظلمة! معرش يا
بلعنتي.16 ذكرتكم ذكرتموني وإذا

يعرفوه، ولم عرفهم عليه يوسف إخوة دخل ملا قال: الداراني سليمان أبا أن وحدث
قال: أبوك؟ أوصاك بم له: فقال خالته ابن وكان بكبريهم فخال برقع، وجهه عىل وكان
إىل يدعو اإليمان فإن إيمانك، فتفارق هواك تتبع ال بني يا قال: هن؟ وما قال: بأربع.
تسئ وال عينه، من فتسقط يعنيك ال بما منطقك تكثر وال النار، إىل يدعو والهوى الجنة،

للظاملني.17 تخلق لم الجنة فإن ظامًلا تكن وال لك، يستجيب فال الظن بربك
وأفلت يديه بني فتخبط ليذبحه كبًشا أضجع بالقريوان الجزارين بعض أن وحدث
مذبوح رجل فيها فإذا خربة دخل أن إىل يميش وجعل يطلبه الجزار فقام وذهب، منه
يطلبون وجعلوا القتيل خرب عندهم الرشطة وإذا هاربًا وخرج ففزع دمه يف يتخبط
بالخربة، مقتول والرجل بالدم ملوث وهو السكني بيده فأصابوا واملقتول، القاتل خري
زالوا فما نعم! قال: الرجل؟ قتلته أنت له: فقال السلطان، إىل وحملوه عليه فقبضوا
الناس واجتمع بقتله، السلطان فأمر فيه، إشكال ال اعرتاًفا يعرتف وهو يستنطقونه

بأيدينا. التي النسخة من املوصوف سقط 14

ص٢٠. امللوك، رساج 15

ص٢٨٤. امللوك، رساج 16

ص٢٨٣. 17
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قاتل أنا تقتلوه، ال وقال: املجتمعني من رجل اندفع بقتله هموا فلما الجزار، مصري لريوا
السلطان: له فقال قتلته. أنا وقال: فاعرتف السلطان إىل وحمل عليه فقبض القتيل.
فكرهت ظلًما؛ يقتل الرجل هذا رأيت قال: االعرتاف؟ عىل حملك فما هذا، من معاًىف كنت
ما الرجل، أيها للمتهم: قال ثم فقتل، السلطان به فأمر رجلني! بدم تعاىل هللا ألقى أن
بالخربة مقتول رجل حيلتي؟ ما الجزار: فقال بريء؟ وأنت بالقتل االعرتاف إىل دعاك
يقيلني؟ فمن أنكرت فإن بالدم، ملطخة السكني وبيدي الخربة من خارج وأنا وأخذوني

مكرًما.18 وانرصف سبيله فخىل يعذرني؟ فمن اعتذرت وإن

الصوفية البيئات يف الشاي رشاب

ففيها األدبية، قيمتها إىل التنبيه هو األخبار هذه قيمة عىل بالنص اهتمامنا من والغرض
الفحول. أقالم عن إال تصدر ال وتعابري وأخيلة صور

اإلسالمي. املجتمع يف الجوانب من كثريًا تصور وهي سامية، معان كذلك وفيها
قيمتها من يغض ال فذلك األخبار تلك أكثر عىل تغلب العامية النزعة أن صح وإذا
يخلق مما أثًرا أعمق الفطرة به توحي وما الفطرة، عن تصدر األغلب يف ألنها األدبية؛

والتزيني. والتحبري التنميق
صناعة، األدب اتخذوا الذين األدباء آثار عند بالوقوف كاد أو العربي األدب تفرد وقد

الذكاء. أدب من أقوى أحيانًا وهو الفطرة، بأدب تذكري الفصل هذا يف فليكن
آخر جانب وهناك األعمال، طيبات يف الرتغيب به يراد الصوفية أخبار من جانب هذا
ألنه األدبية؛ الوجهة من مهم جانب وهو الصوفية، أقدار من يغضوا أن كاتبوه به أراد
أتوا الصوفية ذم يف كتبوا والذين والعيوب، املآثم من الصوفية به رمي ما بتقييد اهتم
والزهد الصالح أدعياء أو والزاهدين الصالحني من السخرية ألن واألعاجيب؛ بالغرائب
ألنه خاص؛ مذاق له املتخشعني مآثم وتصوير والسامعني، القارئني أنفس إىل مجاًال تجد

السلوك. وجوه من مختلفني وجهني بني يزاوج
النظرية، الوجهة من عليهم الهجوم األول أصلني: إىل يرجع الصوفية يف والطعن
وفقهية، عقلية ثروة تعد طوال أبحاث فيه ولهم الرشيعة، رجال به قام عمل وهذا

الدماء. تحليل إىل الناس يهتدي أن قبل بالطبع ذلك وكان ص٣١١، 18

309



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

لف ومن األخالق رجال به قام عمل وهذا العملية، الوجهة من عليهم الهجوم والثاني
الجزء يف «الحب» عن نتكلم حني شواهد األصل لهذا وسنجد الساخرين، األدباء من لفهم

الكتاب. هذا من الثاني
واتهامهم الصوفية غمز يف األدباء كالم من شواهد بإيراد الفصل هذا يف ونكتفي

الحشيش. «فضائل» كشف إىل بالسبق
أثر تبني ألنها رائعة؛ فنية صورة الكشف ذلك طريقة بها أذيعت التي والصورة
بالد من نشاور يف يقيم كان حيدر الشيخ أن حدثوا فقد الصوفية، حياة يف «الذوق»
وقد يوم ذات طلع ثم سنني، عرش من أكثر بها مكث الجبل يف زاوية له وأقام خراسان،
بخالف ورسور نشاط وجهه عال وقد عاد ثم الصحراء، إىل بنفسه منفرًدا الحر اشتد
يحادثهم، وأخذ عليه بالدخول ألصحابه وأذن قبل، من أصحابه عليه يعهده كان ما
خلوة يف الطويلة املدة تلك إقامته بعد فيه يعهدوها لم املؤانسة من حال عىل رأوه فلما
الصحراء إىل الخروج ببايل خطر إذ خلوتي يف أنا بينما فقال: ذلك عن سألوه وعزلة
وشدة الريح لعدم يتحرك ال ساكنًا النباتات من يشء كل فوجدت فخرجت منفرًدا،
غري من ويتحرك بلطف، يميس الحال تلك يف فرأيته ورق له بنبات ومررت القيظ،
ما االرتياح من عندي فحدث وآكلها أوراًقا منه أقطف فجعلت النشوان، كالثمل عنف،

شاهدتموه.19
النبات يراقب أن يفته لم الصويف فذلك الفتون، من باب وهي الصورة، هي تلك
الخمود وقت بالحركة يتفرد لم النبات ذلك أن املتوقد ذهنه عن يغب ولم القيظ، وقت

خاص. رس وفيه إال
وقال: العوام، عن رسها بكتمان وأوصاهم «الحشيشة» تلك إىل أصحابه هدى وقد

ويجلو الكثيفة، همومكم بأكله ليذهب الورق هذا برس خصكم قد تعاىل هللا إن
اسرتعاكم. فيما وراعوه أودعكم، فيما فراقبوه الرشيفة، أفكاركم بفعله

خراسان ظرفاء باطالع وفاته عند أصحابه فأوىص حيدر الشيخ «تلطف» وقد
العقار. هذا رس عىل وكربائهم

ص٢٠٥. ج٣، املقريزي، خطط 19

310



الصوفية أخبار

من وصية تذكر كأنه يموت، أن بعد رضيحه حول الحشيش هذا بزرع أمرهم وقد
قال:

ع��روق��ه��ا م��وت��ي ب��ع��د ع��ظ��ام��ي ي��روي ك��رم��ة ج��ن��ب إل��ى ف��ادف��ن��ي م��ت إذا
أذوق��ه��ا أال م��ت م��ا إذا أخ��اف ف��إن��ن��ي ال��ف��الة ف��ي ت��دف��ن��ن��ي وال

«مدامة وسموها الحشيشة بتلك األدباء عبث فقد الصوفية، من السخرية تبدأ وهنا
الدمشقي: عيل بن محمد يقول ذلك ويف حيدر»،

ال��زب��رج��د م��ث��ل خ��ض��راء م��ع��ن��ب��رة ح��ي��در م��دام��ة م��ن واش��رب ال��خ��م��ر دع
أم��ل��د ال��ب��ان م��ن غ��ص��ن ع��ل��ى ي��م��ي��س أغ��ي��د ال��تُّ��رك م��ن ظ��ب��ٌي ي��ع��اط��ي��ك��ه��ا
م��ورد خ��د ف��وق ع��ذار ك��رق��م ي��دي��ره��ا إذ ك��ف��ه ف��ي ف��ت��ح��س��ب��ه��ا
ال��م��ردد ال��ن��س��ي��م ب��رد إل��ى ف��ت��ه��ف��و ت��ن��س��م��ت ن��س��ي��م أدن��ى ي��رن��ح��ه��ا
ال��م��غ��رد ال��ح��م��ام س��ج��ع ف��ي��ط��رب��ه��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ورق أغ��ص��ان��ه��ا ع��ل��ى وت��ش��دو
م��ف��ن��د م��ق��ال ف��ي��ه��ا ت��س��ت��م��ع ف��ال م��ث��ل��ه��ا ال��خ��م��ر ف��ي ل��ي��س م��ع��ان وف��ي��ه��ا
ي��د وال ب��رج��ل ي��وًم��ا ع��ص��رت وال س��ح��اب��ة ب��م��اء ت��ن��ك��ح ل��م ال��ب��ك��ر ه��ي
م��ق��ع��د ك��ف دن��ه��ا م��ن ق��رب��وا وال ب��ك��أس��ه��ا ي��وًم��ا ال��ق��س��ي��س ع��ب��ث وال
وأح��م��د ال��ش��اف��ع��ي ع��ن��د ح��د وال م��ال��ك ع��ن��د ت��ح��ري��م��ه��ا ف��ي ن��ص وال
ال��م��ه��نَّ��د ال��م��ش��رف��ي ب��ح��د ف��خ��ذه��ا ع��ي��ن��ه��ا ت��ن��ج��ي��س ال��ن��ع��م��ان أث��ب��ت وال
غ��د إل��ى ال��س��رور ي��وم ت��ط��رح وال واس��ت��رح ب��ال��ك��ف ال��ه��م أك��ف وك��ف

فقال: حيدر» «عصابة من الحلبي محمد بن أحمد وسخر

م��ع��ب��س غ��ي��ر ق��ط أل��ت��ق��ي��ه ال ع��ه��دت��ه ال��نِّ��ف��ار ب��ادي وُم��ه��ف��ه��ٍف
ال��م��ج��ل��س ف��ي ري��ًض��ا ال��ع��ري��ك��ة س��ه��ل ض��اح��ًك��ا ال��ل��ي��اي ب��ع��ض ف��رأي��ت��ه
م��ؤن��س��ي ال��ت��ن��اف��ر ب��ع��د م��ن ص��ار إذ وش��ك��رت��ه م��آرب��ي م��ن��ه ف��ق��ض��ي��ت
ال��م��ف��ل��س خ��م��ر ف��ه��و ش��ف��ي��ع��ك واش��ك��ر خ��الئ��ق��ي ت��ش��ك��رن ال ف��أج��اب��ن��ي
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ل��ألن��ف��س ب��ب��س��ط��ه��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ع��ن��دن��ا ت��ش��ف��ع األف��راح20 ف��ح��ش��ي��ش��ة
ال��ق��ن��ب��س ح��ش��ي��ش ي��رع��ى ب��أن ف��اج��ه��د ن��اف��ر ظ��ب��ي ب��ص��ي��د ه��م��م��ت وإذا
ال��م��ت��خ��م��س م��ذه��ب ال��خ��الع��ة ل��ذوي أظ��ه��روا إذ ح��ي��در» «ع��ص��اب��ة واش��ك��ر
ب��ال��م��ت��ن��م��س ال��ن��اس ظ��ن ح��س��ن م��ن وخ��ل��ن��ي ل��ل��س��رور ال��م��ع��طِّ��ل ودع

حتى الخمر وصف من أكثروا ما نحو عىل الحشيشة وصف من الشعراء أكثر وقد
يقول: أن مكي بن لعيل صح

ال��خ��ض��ر م��الح��ف��ه��ا ف��ي زف��ت ب��ع��ذراء ال��ض��ر م��ع ع��ن��ي األح��زان ف��اك��ف��ف أال
وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م ف��ي ال��ت��ش��ب��ي��ه ع��ن ف��ج��ل��ت ب��س��ن��دس ت��ح��ل��ت ل��م��ا ل��ن��ا ت��ج��ل��ت
ب��ال��زه��ر وال��زه��ر ال��روض ن��ور ف��أخ��ج��ل ب��ح��س��ن��ه��ا ن��وًرا األب��ص��ار ت��م��أل ب��دت
ت��س��رى إذا ال��ح��واس ك��ل ف��ي وت��ص��ب��ح س��ره��ا م��ك��ن��ون ال��ن��ف��س ي��س��ر ع��روس
ب��ال��ن��ش��ر ال��م��س��ك ف��ائ��ق م��ن��ه��ا ول��ل��ش��م رائ��ًق��ا ال��ش��ه��د م��ط��ع��م م��ن��ه��ا ف��ل��ل��ذوق
ال��زه��ر س��ائ��ر م��ن رؤي��اه إل��ى ي��م��ي��ل ن��زه��ة أح��س��ن ل��ل��ط��رف ل��ون��ه��ا وف��ي
ال��ق��در ع��ال��ي��ة األزه��ار ع��ل��ى ت��ت��ي��ه ف��ان��ث��ن��ت وأب��ي��ض ق��ان م��ن ت��رك��ب
ال��ب��در ط��ل��ع��ة م��ب��ي��ض��ه م��ن وت��خ��ج��ل ل��ون��ه��ا ح��م��رة ال��ش��م��س ن��ور ف��ت��ك��س��ف
ال��ق��ط��ر واب��ل ج��اده روض زب��رج��د وك��أن��ه��ا ح��س��ن��ه��ا ف��ي رت��ب��ة ع��ل��ت
وال��ف��ك��ر ه��م��ي ج��ن��د ف��ول��ت وج��اءت ال��ه��وى م��ن أج��ن م��ا ف��أب��دت ت��ب��دت
ش��ع��ري م��دائ��ح��ه��ا ف��ي ف��غ��ال��ى ت��ع��ال��ت رت��ب��ة ج��ل��ي��ل��ة أوص��اف ج��م��ي��ل��ة
وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض م��ن أم��ض��ى ب��ه��ن��دي��ة ال��ع��ن��ا ي��د واك��ف��ف ال��ه��م ج��ي��ش ف��ان��ف ف��ق��م
ال��ل��ون��ك��ال��س��م��ر ه��ن��دي��ة ال ال��ن��اس إل��ى أك��ل��ه��ا إظ��ه��ار أص��ل ف��ي ب��ه��ن��دي��ة

«حشيشة تسمى أنها بعد فيما فسنرى «الفقراء»، عن محرفة «األفراح�» كلمة أن الظن أغلب 20
الفقراء».

312



الصوفية أخبار

وال��ج��ه��ر ال��س��ر ف��ي األف��راح ل��ن��ا وت��ه��دي ب��أك��ل��ه��ا ع��ن��ا ال��ه��م ل��ه��ي��ب ت��زي��ل

الهند، حكماء من حكيم إىل الحشيشة عن الكشف يف الفضل يرد الشاعر وهذا
عن وتحدث اليونان عند معروفة كانت إنها املقريزي: قال فقد كذلك، األمر أن ويظهر

وجالينوس.21 بقراط ومضارها ومنافعها خواصها
سميت حتى الصوفية البيئات يف شاعت كانت أنها عىل النص هو املهم ولكن

الفقراء». «حشيشة
أصحاب مصاحبة من تنشأ التي األخالقية اآلفات من االحرتاس يجب أنه والظاهر

األذواق.
الفارسية الجماهري بني الحشيش آفة نرش يف «أياد» لهم كانت شك بال فالصوفية

واملرصية. والشامية والعراقية
آفة صار حتى الشاي رشب املرصيني الفالحني إىل حببوا الذين هم والصوفية

الناس. عن أذاها لتمنع الحكومة؛ تطاردها
العظيم عبد السيد وهو اليوم، الصوفية كبار من رجل يقول الشاي عىل الثناء ويف

القاياتي:

لُ��َج��ي��ن م��ن أك��ؤس ف��ي ي��ج��ل��ي ال��ش��اي وع��س��ج��د
ل��ع��ي��ن��ي ي��روق وذا ل��ق��ل��ب��ي ي��روق ه��ذا

يحتالون ثم باألرق عليه يغضبون من يهددون بالقاهرة الحسني حي يف والدروايش
ذلك فيتخيل الجفون، مورق وهو الليل فيقيض األسود» «الشاي من كأًسا فيسقونه
املنقوع! ذلك يف املدوف السم وبفضل الوهم بفضل طار نومه أن لجهله علم وما «كرامة»

ويستطيل. األدب فيحيا واألحاسيس األذواق ترهف اآلفات تلك ومن
والنبات! الشجر من املعطوب الطعام تجد حني إال تتمرد ال والنار كالنار، واألدب

ص٢٠٧. ج٣، املقريزي، خطط 21
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حديقة. يف الذوق معاني يدرسون الصوفية من جماعة
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اجلواء إىل األقاصيصالغرامية نقل
الصوفية

أقاصيصالحب

أشهر األصمعي وكان الحب يف الشهداء أقاصيص هو معروف أدبي فن العرب عند كان
ومصارع الصبابة وديوان األسواق تزيني وكتاب األمايل كتاب ففي الفن، ذلك رواة
سماع بعد الحب رصعهم من بأخبار حني إىل حني من يواجهنا األصمعي نرى العشاق
جلده، ورق جسمه، ونحل عظمه، دق قد رجًال بالبادية رأيت يقول: كأن النسيب، أشعار
فقلت: يكلمك، الشعر من شيئًا له أذكر فقالوا: حاله عن ألسأله منه ودنوت منه، فتعجبت

ال��م��ذه��ب ع��ن��ك ف��أي��ن ال��م��م��ات ح��ت��ى ع��اش��ق ل��ك ب��أن��ن��ي ال��ق��ض��اء س��ب��ق

يقول: أنشأ ثم فارقته. روحة أن ظننت شهقة فشهق

وس��رورا ن��ع��م��ة ب��ذل��ك وك��ف��ى م��ح��دثً��ا أري��د ال ب��ذك��رك أخ��ل��و
أس��ي��را أح��ب م��ن ف��ي��أت��ي ي��أب��ى وت��ارة ال��ب��ك��اء ف��ي��ط��رب��ن��ي أب��ك��ي
وزف��ي��را ح��س��رة م��ن��ه أع��ق��ب��ت ب��ي��ن��ن��ا ب��ف��رق��ة س��م��ج أت��ى ف��إذا

تلك باب عىل وألقني فاحملني ذلك علم تريد كنت إن فقال: عنك، أخربني له: فقلت
ضعيف: بصوت يقول فأنشأ ففعلت الخيمة
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ص��دود أم م��ن��ه��ا ذاك أب��خ��ل ت��ع��ود ال ل��ل��م��ل��ي��ح��ة م��ا أال
ال��وع��ي��د يُ��نَ��ْه��ِن��ْه��ِن��ي ول��م إل��ي��ك أس��ع��ى ك��ن��ت ال��م��ري��ض��ة ك��ن��ِت ف��ل��و

وسرتتهما ذلك وطال فاعتنقا، عليه، نفسها فألقت خرجت قد القمر مثل جارية فإذا
هما فإذا بينهما فرقت الفضيحة عليهما خفت فلما الناس، يراهما أن خشية بثوبي

ميتان.1
ندمائه، مع الطويسجالًسا حبيب بن محمد كان قال: إذ الجاحظ حدث ما ذلك ومن

ستارة: وراء من له جارية غنت إذ برءوسهم الرشاب أخذ وقد

ي��س��ت��م��ت��ع ب��ك وغ��ي��ري أش��ق��ى ت��ط��ل��ع م��ت��ى ال��ق��ص��ر ق��م��ر ي��ا
أص��ن��ع ف��م��ا رأس��ي ع��ل��ى م��ن��ك ذا ك��ل ق��ض��ى ق��د رب��ي ك��ان إن

القدح فوضع قدح، وبيده الجمال، من يكون ما أحسن عىل غالم محمد رأس وعىل
الجارية رأت فلما — دجلة إىل الدار من بنفسه ورمى — ذا مثل تصنعني وقال: يده من
محمد فقطع الجاحظ: قال جميًعا، فغرقا أثره، عىل بنفسها ورمت الستارة هتكت ذلك

شهًرا.2 ذلك بعد الرشاب

الغريب عثمان

وكان الوجدانية، األنفاس بعبري العربي األدب ضمخ وقد ا، جدٍّ كثرية شواهد الفن ولهذا
العبايس. والعرص األموي العرص يف أوابده بتقييد يغرمون الناس

يف صار وكيف الصوفية، الرحاب إىل الفن هذا انتقل كيف الفصل هذا يف فلنذكر
واألحاديث. األسمار من يدور ما أنفس أنديتهم

ص٢٧٢. الصبابة ديوان 1

ص٢٧٣. الصبابة ديوان 2
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بغداد من أتجر كنت قال: البغدادي الصمد عبد عن الفائق الروض صاحب روى
وعرفة منى بني الطريق يف السنني بعض يف أنا فبينما سنة، كل يف وأحج اليمن، بالد إىل
الرمل، عىل راقد وهو قنديل، وجهه كأن األثواب، نقي الشباب، حسن شابٍّا رأيت إذ
ألك له: وقلت عليه، وسلمت إليه، فتقدمت املوت، سكرات يعالج وهو حجر، رأسه وتحت
الذي ما له: فقلت بربي، وألحق نحبي، أقيض حتى ساعة عندي تقيم نعم، قال: حاجة؟
إىل وصلت فإذا كتفي، من املعضدة هذه وخذ الرتاب، فوارني مت أنا إذا فقال: تريد؟
هذه إليهن فادفع وبنات عجوز إليك خرجت فإذا الوزارة، دار عن فسل اليمن صنعاء
وهو أفاق ثم ساعة حسه عن غاب ثم السالم. يقرئكن الغريب عثمان لهن: وقل املعضدة
فغسلته الدنيا، فيها فارق شهقة شهق ثم املرسلون) وصدق الرحمن وعد ما (هذا يقرأ
املعضدة، أخذت ثم ودفنته، جماعة يف عليه صليت ثم نوًرا، ويتألأل ييضء ووجهه وكفنته
إليهن فدفعت وبنات عجوز إيل فخرجت الدار عن سألت اليمن صنعاء إىل وصلت فلما
أفاقت فلما عليها، مغشيٍّا العجوز وخرت والنحيب، البكاء يف أخذن رأينها فلما املعضدة،
وهللا هو فقالت: منه، كان وما بخربه فأخربتها املعضدة؟ هذه صاحب ذهب وأين قالت:
سائًحا وخرج الدنيا يف وزهد وخدمه وحشمه أهله ترك أخواته، وهؤالء عثمان، ولدي
تقول: وجعلت بكت ثم خريًا، ولدي وعن عني هللا فجزاك ذهب، أين ندري ال وجهه عىل

ك��ئ��ي��بً��ا ذل��ي��ًال أم��س��ى ع��زي��ًزا ي��ا غ��ري��بً��ا وح��ي��ًدا أض��ح��ى ف��ق��ي��ًدا ي��ا
س��ل��ي��بً��ا ف��رًدا ال��ق��ف��ار وس��ك��ن��ت أن��س ب��ع��د م��ن ال��دي��ار ه��ج��رت ق��د
م��ج��ي��بً��ا ت��دع��و ول��س��ت ب��ان��ف��راد ح��زي��نً��ا ال��ب��الد ف��ي وت��غ��رب��ت
ح��ب��ي��بً��ا خ��ل��ي��ًال ل��ي ك��ن��ت ول��ق��د ع��ي��ش��ي ت��ن��غ��ص ف��ارق��ت��ن��ي م��ن��ذ
ق��ري��بً��ا ح��م��اك م��ن ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ق��ه��ًرا ي��وم��ك ق��ب��ل م��ت ل��ي��ت��ن��ي
ق��ض��ي��بً��ا3 ال��ن��س��ي��م ح��رك ك��ل��م��ا ��ا ح��قٍّ م��ن��ي ال��س��الم ف��ع��ل��ي��ك

الشباب، حسن (شاب فالشهيد خصائصاألقاصيصالغرامية: األقصوصة هذه ففي
إىل سالمه ويحمل املوت، ساعة يواسيه املروءة ظاهر رجل يحرضه والذي األثواب) نقي
بأبيات أهله ينطق أن يفته لم بالشعر ينطقه أن فاته فإن الرتاب، يواريه أن بعد أهله

وأنني. بكاء فيها

.٢٠٤ صفحة جزء٢ الغالية املحاسن نرش 3
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الشبان أوجه عىل الرباقع

منظرة، له قرصحسن وإذا واألبلة البرصة بني دجلة عىل مارين كنا قال: بعضهم وحكى
وتقول: تغني جارية يديه وبني رجل، وعليه

ي��ب��ذل ل��ك م��ن��ي ك��ان ود ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي
أج��م��ل ب��ك ه��ذا غ��ي��ر ت��ت��ل��ون ي��وم ك��ل

بحياة جارية! يا فقال: يسمع، مرقعة وعليه ركوة بيده املنظرة تحت شاب فإذا
أعيدي: موالك

أج��م��ل ب��ك ه��ذا غ��ي��ر ت��ت��ل��ون ي��وم ك��ل

روحه، بها خرجت شهقة وشهق هللا، مع حايل وهللا هذا الفقري: فقال فأعادت،
وتصدق مماليكه جميع وأعتق تعاىل، هللا لوجه حرة أنت للجارية: القرص صاحب فقال
أثر، له ير فلم وجهه، عىل وذهب بأخرى وارتدى بخرقة وائتزر ماله، وبجميع بالقرص

خرب.3 له يعرف ولم
مطروًحا الوجه حسن شابٍّا بقرصفرأيت يوًما جزت قال: الروزباري عىل أبو وحدث
تغني جارية فسمع القرص بهذا جاز إنه فقالوا: عنه، فسألتهم مجتمعون ناس وحوله

وتقول:

ت��راك��ا أن ف��ي ط��م��ع��ت ع��ب��د ه��م��ة ك��ب��رت
رآك��ا3 ق��د م��ن ت��رى أن ل��ع��ي��ن ح��س��ب م��ا أو

عىل وفاق املحبني، عىل سما قد باليمن برجل سمعت املرصي: النون ذو وقال
إليه مضيت نسكي قضيت فلما ا، حاجٍّ فخرجت والحكمة، بالعلم وعرف املجتهدين،
معنا وكان أطلب، ما مثل يطلبون معي وأناس أنا بموعظته، وأنتفع كالمه ألسمع
الشاب فبدأ إليه فجلسنا إلينا الشيخ فخرج املحبني، وشعار الصالحني، سيما عليه شاب
هللا جعلك قد سيدي، يا الشاب: له فقال عليه وأقبل الشيخ فصافحه والكالم، بالسالم
ببعض بي تتلطف أن رأيت فإن األطباء، أعيا قد جرح وبي القلوب، ألسقام طبيبًا
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أن قال: هلل؟ الحب عالمة ما فقال: فاسأل. لك بدا عما الشيخ: فقال فافعل، مراهمك
الفتى فصاح السقام؟ من حذًرا الطعام، من يحتمي تراه أال السقيم، منزلة نفسك تنزل
إن قال: املحبني؟ عالمة فما هللا! يرحمك قال: أفاق فلما خرجت، قد روحه ظننا صيحة
جالل نور إىل نظروا تعاىل هلل املحبني إن فقال: يل، صفها فقال: رفيعة، املحبني درجة
بالعيان، املالئكة صفوف بني ترسح سماوية، وعقولهم روحانية، أبداهم فصارت هللا
من خوًفا وال جنته، يف طمًعا ال استطاعتهم، بمبلغ فعبدوه باليقني، األمور تلك وتشاهد

روحه.4 فيها خرجت شهقة الفتى فشهق ناره،

الغناء رصعى

ترمي قد ما يدفع أن له بدا ثم خلكان، ابن بعضها ساق وقد كثرية، النون وأقاصيصذي
كان أنه وذاك أحكيه، أن يليق هذا من يشء زمني يف جرى وقد فقال: املبالغة من به
(الشجاع له: يقال الغناء صنعة يف واإلجادة بالحذق موصوف مغن إربل بمدينة عندنا
وأهيل صغري، وأنا الواقعة أذكر فإنني مئة، وست عرشين سنة سماًعا فحرض جربيل)
بن لسبط التي البديعة الطنانة القصيدة الشجاع فغنى وقتها، يف بها يتحدثون وغريهم

وأولها: التعاويذي

أج��ف��ان ف��ي��ك ل��ل��غ��وادي رق��ت وال ه��ت��ان ال��وس��م��يِّ م��ن س��ار س��ق��اك

قوله: إىل وصل أن إىل

ال��ب��ان وال ي��ص��ب��ي��ن��ي ال��رم��ل ال ف��ال��ي��وم وط��ر ال��ح��م��ى رم��ل م��ن ال��ب��ان إل��ى ول��ي
ب��ان��وا ق��د واألح��ب��اب ال��رب��ع ب��ك��ى إذا وط��ر م��ن ال��م��ش��ت��اق ي��درك ع��س��ى وم��ا
ج��ذالن ال��روح خ��ف��ي��ف أغ��ن ف��ي��ه��ا ي��ده م��ن ال��راح ي��ج��ل��و ب��ات ول��ي��ل��ة
م��آلن5 وال��ق��ل��ب ف��ارغ ف��ق��ل��ب��ه ح��رج خ��ل��خ��ال��ه ف��ي ال��ه��م م��ن خ��ال

ص٣٩٨. الفائق الروض 4
بياضها. يف النخلة بقلب شبه السوار هو بالضم القلب 5
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وس��ن��ان م��ن��ه ط��رف ال��وج��د وي��وق��ظ ش��ِب��ٌم ث��غ��ره م��ن ب��ارد ال��ج��وى ي��ذك��ي
ظ��م��آن ال��م��ع��س��ول ري��ق��ه إل��ى ق��ل��ب ف��ل��ي ال��ش��ب��اب م��اء م��ن ري��ان ي��م��س إن
أج��ف��ان ل��ألغ��م��اد: ق��ي��ل أج��ل��ه��ا م��ن م��ش��ارك��ة وع��ي��ن��ي��ه ال��س��ي��وف ب��ي��ن

قلته، ما أعد شجاع، يا له: وقال الحارضين بعض قام البيت هذا إىل انتهى فلما
قد فظنوه ووقع، هائلة رصخة رصخ ثم متواجد. الشيخ وذلك ثالثًا، أو مرتني، فأعاده
جرى هكذا الشجاع: فقال مات. قد فوجدوه حسه انقطع أن بعد فافتقدوه عليه، أغمي

آخر.6 شخص فيه مات فإنه أخرى مرة سماعي يف

القوالني فتنة

مع كثرية نوادر وللقوالني (القوال) يسمى كان املحافل يف األشعار ينشد الذي واملغني
أحد مجلس تالمذته أحد حرض فقد بغداد النون ذو زار حني وقع ما ذلك من الصوفية،
فوجدوه فحركوه ووقع التلميذ ذلك رصخ السامعون وتواجد السماع طاب فلما القوالني
فلما القوال، ذلك إىل نصل حتى تجهزوا ألصحابه: فقال النون ذي إىل الخرب فوصل ميتًا،
القوال فوقع النون ذو رصخ ثم يسمع، والقوال وأصحابه النون ذو غنى إليه وصلوا

صاحبنا! ثأر أخذنا بقتيل، قتيل النون: ذو فقال ميتًا،

األخالقية باملشكالت التذكري

رأيت قال: النون ذو حدث األخالقية، باملشكالت التذكري إىل األقاصيص هذه تتجه وقد
مناجاته: يف ويقول يبكي فسمعته مفتون، مواله بحب أنه فعلمت الجنون، ظاهره فتى
فوا وهجرتني، منك، بالوصال وخصصتهم ذنبي! فما وطردتني، املحبني، قربت موالي،
وما بمناجاتك، السحر يف لذذتهم ندمي! فوا وأنمتني، يديك، بني للقيام أيقظتهم كربي!

البكاء. يف أخذ ثم أملي! فوا لذذتني،

ص١٨٠. ج١ األعيان وفيات 6
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له: فقلت كامنًا، كان ما شوقي من وهيج ساكنًا، كان ما منى فحرك النون: ذو قال
والصابون، باملاء يزول الثوب سواد أخربني، النون، ذا يا فقال: البكاء؟ هذا ما فتى، يا

يزول؟7 بماذا القلب وسواد

الصوفية وأخبار العشاق أخبار بني التشابه

واملهم والطريف، واملبتذل والسقيم، الصحيح فيه الغرامي كالقصص الصويف والقصص
ما كان فقد هللا، حب الحب، يف االستشهاد تمثل التي األدبية الظاهرة هذه نسجل أن

الزمان. من حينًا األسمار متعة األقاصيص من أوحته
وضعوا والذين الغرامي، القصص من فرع الصويف القصص أن املؤكد ومن
الحالني يف والرواة الغرامية، األقاصيص ألوان الصياغة يف لحظوا الصوفية األقاصيص

والبيان. األدب أهل من
بن فقيس العشاق، أخبار تشبه الصوفية أخبار أن الفصل هذا ختام يف ولنذكر
أرض، إىل أرض من املجنون تنقل يتنقل هائًما وخرج أهله فرتك ليىل فتنته امللوح

الهائمني. مع وهام وجاهه ماله من فخرج هللا أحب أدهم بن وإبراهيم
شمائل وفيهم وأذواق، قلوب لهم الوجوه، صباح فتيان الحالني يف الحب وشهداء
األشعار حالوة وتروقهم املحزنات، املشاهد تفتنهم قوم الحالني يف والرواة امللوك،
لكانت واحد كتاب يف الصوفية واألقاصيص الغرامية األقاصيص جمعت ولو واألسجاع.

املحبوب. اسم اختلف وإن واحدة، املأساة

املعقول إىل املحسوس من الشعر نقل

خرج الجوزي ابن أن ذكروا فقد عظات، إىل املجون قصائد تحويلهم الفن بهذا ويتصل
يقول: قائًال فسمع شونه لبعض يوًما

ب��ال��ن��ه��ار ل��ي��ل��ك ش��رب ف��واص��ل ول��ت ش��ع��ب��ان م��ن ال��ع��ش��رون إذا

ص٣٧١. الفائق الروض 7
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ال��ص��غ��ار ع��ن ال��زم��ان ض��اق ف��ق��د ص��غ��ار ب��أق��داح ت��ش��رب وال

الشاعر من ففهم مات، حتى بها هللا يعبد يزل فلم مكة، إىل وجهه عىل هائًما فخرج
الزمان.8 وضيق العمر انرصام

الظاهر الفهم عن الخارجة املعنوية املفهومات هذه أن واعلم املنن: لطائف يف قال
الطائفة لهذه هللا يهبه العام الفهم عىل زائد فهم هو بل مفهومه، عن اللفظ بإحالة ليست

الحبة.8 يف النبات اندراج ظاهره يف املندرج الحكم باطن من وهو القلوب، أرباب من
األسمر: بن الدين مكني مجلس يف إنسان وأنشد

إف��ط��ارا ال��راح ل��ش��رب ان��ت��ظ��رت ل��م��ا ي��س��ع��دن��ي ب��ال��راح م��س��ع��د ل��ي ك��ان ل��و
أوزارا ال��راح ح��م��ل��ت��ك ول��و ف��اش��رب ش��ارب��ه أن��ت ش��ري��ف ش��يء ال��راح
ال��ن��ارا أس��ك��ن ودع��ن��ي ال��ج��ن��ان خ��ذ ص��اف��ي��ة ال��ص��ه��ب��اء ع��ل��ى ي��ل��وم م��ن ي��ا

دعوه الدين: مكني فقال األبيات، هذه قراءة يجوز ال الظاهر: فقهاء بعض فقال
جمود. وهو املعنوي، دون الحيس الرشاب إال يفهم ال أنه يعني محجوب. رجل فإنه

الرجال كقضية مقامهم، الختالف واحدة آنية من لجماعة الرشب يختلف «وقد
بحاله، يليق ما سمع واحد فكل ثالثة، وكانوا بري) سعرت (يا يقول: قائًال سمعوا الذين
أوسع ما الثالث: وسمع بري، ترى إسع الثاني: وسمع بري، ترى الساعة األول: فسمع

واصًال».8 كان والثالث مبتدئًا، كان والثاني مسترشًفا، كان فاألول بري!
الحب. عن الكالم عند الثاني الجزء يف تفصيل لذلك وسيجيء

سادة وهم الرقيق، والغزل اللطيفة باإلشارات الحقائق إلقاء يستبيحون والقوم
إىل العوام ألضافهم التمثيلية االستعارات من تعابريهم جردوا ولو الذوق، علم يف الناس

ظلمات. فوقها من ظلمات ألمست األذواق أصحاب من الدنيا خلت ولو امللحدين.

ص٢٦٢. عجيبة ابن رشح 8
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كتبالصوفية اإلسالمييف املجتمع صور

الوصف يف الصوفية صدق

فلنرش التصوف، أنشأها لغوية ثروة إنها وقلنا: الصوفية، األلفاظ إىل قبل من أرشنا
علماء من القدماء ألن ذلك؛ نفصل لن ولكنا الدرس، تستحق الناحية هذه أن إىل اآلن
أطالوا املسترشقني وألن تقرأ؛1 مباحث فيها وتركوا شديًدا، اهتماًما بها اهتموا املسلمني
Essai sur les Origines du املعروف: كتابه يف ماسينيون املسيو سيما وال القول، فيها

.Lexique Technique de la Mystique Musuhanane
املجتمع صور استخراج وهو قبل، من أحد يمسه لم بكًرا مبحثًا نحن فلنفرتع

الصوفية. كتب من اإلسالمي

الصوفية كتب يف والحكومات الطبقات صور

للمجتمع وصف صميمها يف هي األدبية اآلثار جميع إن ذلك؟ يف الجديد هو ما ولكن
املبتكرات! من الناحية هذه إىل االلتفات يكون فكيف فيه، تنشأ الذي

ألن األدبية؛ اآلثار سائر عن تميزها صبغة لها الصوفية املؤلفات أن والجواب
فهم افتعال، وال فيها تكلف ال سهلة بلغة ويكتبون للعوام، يكتبون األغلب يف الصوفية

يف الجلية، (النبذة املسماة الشاطبي ورسالة قبل، من إليها أرشنا وقد عربي، ابن رسالة ذلك من 1

جريدة يف كاتب إليها أشار ولكن الثانية، الرسالة عىل نطلع ولم الصوفية) عند عليها املصطلح األلفاظ
.٤١٢١ بالعدد اليومية السياسة



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

احتيال، وال فيه مداورة ال صادًقا تصويًرا واللغوية الخلقية نواحيه من املجتمع يصورون
عما إال يتحدثون وال التزوير، يبغضون األغلب يف أنهم الوصف صدق عىل ويساعدهم

والعيوب. واملحاسن واملثالب املناقب من يشيع

العارش القرن يف املرصي املجتمع

اإلسالمي، املجتمع صلب يف الصوفية الطوائف هذه وجود هو تقييده ينبغي ما وأول
الجمهور عىل ولهم واألسواق، املساجد يملئون األدعياء ومن الصالحني من رشاذم فهم
وتشهد االجتماعية، ومنازلهم الدينية، أنظمتهم عىل تدلنا التصوف وكتب رهيب. سلطان

والسمات.2 واملالبس املطاعم يف عليه كانوا بما
عليه السيطرة تتنازع كانت اإلسالمي املجتمع أن التصوف كتب أيًضا وتحدثنا
وأشياع، أنصار طائفة لكل وكان الرشيعة، وأهل الحقيقة أهل وهما تقتتالن: طائفتان

والعقول. األذاق تلوين يف أثر له وكان مختلفة، مظاهر له كانت النزاع وهذا
عقلية ألسباب اإلسالمية الحكومات عىل يثورون كانوا الناس أن كذلك وتحدثنا
ينرص ألنه يبغض كان فالحاكم اقتصادية؛ ألسباب عليها يثورون مما أكثر وروحية،
املحكومني، لجماهري املعاش أمور تدبري يف قرص ألنه يبغض أن قبل ذاك، أو املذهب هذا
يف ليستخدموهم الصوفية وبني بينهم ما يصلحون املهرة الساسة كان ذلك أجل ومن
الكرم وحب العدل، وإيثار الظلم، بغض من به يوصفوا أن يحبون ما ونرش الدعاية بث
الناس، بني سمعتهم تجميل يف عرصه حكام استخدمه نفسه والشعراني — والجود

شبهات.3 بها تحيط وكانت زاويته أوقاف عن بالسكوت ذلك ثمن ودفعوا
األخالق؛ من املجتمع عليه كان ما وصف هو الصوفية كتب به تحدثنا ما وأهم
من يصفون وال املجتمع، من فريق أو املجتمع، تشهاها فضائل عن إال يتحدثون ال ألنهم
يف كان ملا الصادقون الوصافون فهم املجتمع، بعض أو املجتمع، منه تألم ما إال الرذائل

فساد. من فيه كان وما خري من املجتمع

كلها فقرات — املرصية الكتب بدار مخطوط وهو — التصوف قواعد املسمى الواسطي كتاب يف 2

به هجم فيما يقال وكذلك الصويف، املجتمع من لجوانب تصوير وذلك املزيفني، بالصوفية تعريض
الصوفية. رجال من زمانه أهل عىل الغزايل

.١٠٩–١١٢ صفحة ١٤ جزء التوفيقية الخطط يف املنظمة الدرر صاحب عن مبارك عيل نقله ما انظر 3
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القهوة رشب تحريم

ثقيل، عبء هذا فإن اإلسالمية، املجتمعات جميع عن نتحدث أن الفصل هذا يف نريد وما
املالمح وهذه سواه. من أكثر نعرفه ألننا املرصي؛ املجتمع من مالمح نذكر أن نريد وإنما
األنوار ولواقح املنن لطائف هي: ثالثة كتب يف الشعراني هو واحد مؤلف من نأخذها

املورود. والبحر

النفاق شيوع

وقد الهنوات. من ذلك ويرون القهوة رشب من ينفرون كانوا العارش القرن يف فاملرصيون
والنميمة كالغيبة باإلجماع املحرمة األمور «يفعلون أنهم فذكر معارصيه الشعراني غمز
كما ذلك من قبح شدة نفوسهم يف يجدون وال ونحوهم املكاسني بيوت من الحرام وأكل
بالغيبة يفسقونهم ال الناس يشهدون ألنهم وذلك مثًال»؛ القهوة رشب من نفوسهم تنفر
نفرت فلذلك الفقهاء؛ بني القهوة رشب بخالف ذلك، يف الناس وقوع لكثرة الحرام وأكل

الحرام.4 وأكل والنميمة الغيبة كثري من تنفر ولم القهوة قليل رشب من النفوس
أعراض ويمزق ونهاًرا ليًال الناس يغتاب كان شخًصا أن املنن:5 لطائف يف وحدثنا
أعوذ فقال: أرشبها، قهوة العثماني بهذا يل اشرت صديق: له فقال والصالحني، العلماء
النصان وهذان القهوة! بيت دخلت ما بالسيف رضبت لو الرجيم، الشيطان من باهلل

الفسوق. من كان القهوة رشب أن يف رصيحان

باأللقاب املرصيني غرام

ذلك عىل يدل اليوم، يحبونها مما أكثر األلقاب، يحبون العارش القرن يف املرصيون وكان
من مجرًدا باسمنا نادانا ممن قط نتكدر ال أن العهد علينا (أخذ قال: الشعراني أن
(يتكدر) وكلمة املفخمة)؛6 األلفاظ من ذلك ونحو مشيخة أو والية أو سيادة لفظ غري

ص٢٦٦. املورود البحر 4
.٦ صفحة ٢ جزء 5

.٢٧٥ صفحة املورود البحر 6
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كان كيف عرفنا الشعراني ومن األلقاب. من يجردون حني يغتمون كانوا أنهم عىل تدل
يكاد ال ألقاب وهي الدين، ونور الدين، وشمس الدين، قطب بأمثال العلماء تلقيب يكثر

بتأويل. إال فيها يصدق الشخص

الرجولة عالمة اللحية

بمن يليق «وكيف الشعراني: قول بدليل الرجولة، عالئم من العهد ذلك يف اللحية وكانت
مستيقظة».7 الناموسة أو قونق وأم كالجيفة ينام أن لحية له

املعنى. هذا من جاء بالذقن الحلف ولعل

النظافة

الخرارات. نزح عىل تقهرهم الحكومات فكانت النظافة يراعون ال حينذاك املرصيون وكان
الفقراء. بطبقات خاص ذلك يف كتبه ما ولعل

الحمامات إىل النساء خروج

لألسواق ويخرجن العمومية، الحمامات إىل الذهاب من «يكثرن الزمن ذلك يف النساء وكان
والعزومات الرشعية القوانني عىل فيها انضباط ال التي واألعراس لألصحاب والزيارات

بالنساء».8 الرجال اختالط فيها يقع التي واملتفرجات
هذه يف وكالمه املفاسد، من النساء خروج يف ما فيرشح الشعراني ينطلق وهنا
وعنده القلوب، بتقلب الخربة أهل من كان بأنه ويشهد ثاقب برص عىل يدل النقطة
فرتجع حسناء شابة وزوجته املنظر قبيح أو السن يف طعن شيًخا يكون قد الرجل أن
يقبلها، أن تقبل وال زوجها، إىل تنظر أن تشتهي ال وهي الزيارة من أو السوق من
السوق. إىل الخروج أكره إني له: قالت «مصلية» متدينة امرأة أن وحدثنا يالمسها، أو
أقدر ال فأرجع نفيس، إليها فتميل الحسنة األشكال إىل أنظر ألني فقالت: ملاذا؟ فقال:

و٢٨٤. ٢٨٣ صفحة املورود البحر انظر 7
ص٢٨٨. األنوار لواقح انظر 8
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بمجامع فأخذ شابٍّا فرأيت الوراقني سوق مرة دخلت وقد قالت: زوجي. وجه يف أنظر
كالعفريت أو كالغول أو كالقطرب إال عيني يف زوجي رأيت ما فوهللا فرجعت، قلبي
إذا املرأة فكذلك نفسه إليها مالت الحسناء املرأة رأى إذا الرجل أن وكما كالبقرة، أو
وزوجي الطاق من إنسانًا مرة رأيت قالت: إليه. نفسها تروح الجميل األمرد الشاب رأت
إىل وأنظر وعيونه ووجهه لحيته وحسن اإلنسان ذلك شكل حسن إىل أنظر ورصت عندي
وملبسه جلده وخشونة عينيه وعمش وأنفه أسنانه وكرب لحيته شعر تشعيث وإىل زوجي
قالت: اإلنسان. بذلك فتنت إال كنت فما كالمه، وقبح وإبطه فمه رائحة وتغري وفظاظته
فصار لغريها وال لزيارة وال لحمام ال مطلًقا، الخروج عن تعاىل هللا إىل تبت إني ثم

كالعروس.9 عيني يف زوجي
كثريًا، كان العهد ذلك يف النساء خروج أن عىل يدل الحماسة بهذه الكالم هذا ونقل

العفاف. أهل يشوك مما وكان
وإن األيام، تلك يف يعرفنها يكن لم النساء أن عىل يدل الشواطئ فتن عن وسكوته

االصطياف. أيام يف الشواطئ زيارة عليه عابوا قبل من خلدون ابن خصوم كان
الحذر عليهن يغلب النساء أن املعروف ألن يريب؛ ما «املصلية» هذه كالم ويف
عن امرأة تكشف أن جاز وكيف البوح؟ هذا مثل امرأة تبوح أن أمكن فكيف والكتمان،

الكشف؟ هذا الشهوانية رسيرتها
العهد، لذلك املرصي املجتمع من جديدة صورة فهي الشعراني رواية صحت إن
بفضل البيوت أرسار إىل يصلوا أن عليهم يسهل كان «األولياء» أن نسجل أن ويمكننا
بال املنازل يدخلون الذين بالقسيسني أشبه فهم والصالح، التقى من عنهم عرف ما
يزال ال وهذا استحياء، وال تحرج بال الوجدانية أزماتهن عن النساء ويحدثهم استئذان،
حتى طبعه» قفص «كرس هللا أن حدثنا نفسه والشعراني الريف، يف منه يشء يقع
وحدثنا الرجال،10 عن فضًال الجماع، آداب األجانب النساء تعليم من يستحيي ال صار
أمي، يا الكبرية: للجارية أحدهم فيقول بالنساء يتصلون كانوا األحمدية من جماعة أن

احتجاب.11 غري من السماط عىل كلهم ويجتمعون بنتي، يا ولدونه أختي، يا وملثله

.٢٨٩ صفحة 9

ص٦. ج٢ املنن لطائف انظر 10
ص٢٣٩. ج١ املنن لطائف 11
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عليهم يعطف عمن الحمالت يحمل كان أنه للشعراني ترجموا من بعض وحدثنا
الذي الغفران نفس هو الشعراني به يقوم كان الذي الحمالت) و(حمل املذنبني، من
الصور اختلفت وإن واحد، أصل إىل يرجعون والرهبان والصوفية القسيس. به يقوم

واألشكال.

يفمرص الرشوة شيوع

مرة غري عنها الشعراني تحدث فقد الحني، ذلك يف شائعة كانت الرشوة أن ويظهر
العزل.12 ليأمنوا ولوهم من يرشون كانوا الوالة أن منه وعرفنا

املجتمع القسيسيف وحال الصويف حال بني موازنة

عند اليوم تراه بما شبيًها كان الشعراني لعهد الصالح أدعياء أو الصالحني وزي
«وذلك الجاهلني فعل ويفعلوا الصالحني، لباس يلبسوا أن املريدين نهى فقد الدراويش،

سبحة».13 بيده ويأخذ عذبة، لعمامته ويرخي صوف، من جبة يلبس كالذي
خرض رقع من امللونة املرقعات يلبس كان من الصوفية من أن كالمه من وعرفنا
منزوعة جلوًدا أو حلفاء، أو وخوص ليف من بشتًا يلبسون ومن وسود، وحمر وصفر

خرضاء.14 أو حمراء شملة أو عمامة بغري مكشوًفا خوص أو جلد طرطور أو الشعر
أن عىل يدل وهو الصوفية، يختار مما العارش القرن إىل يزال ال كان الصوف ولبس
كان املرتفني مالبس من وتجعله والنعومة الرقة إىل به تصل التي بالطرق الصوف نسج

الزمان. ذلك أهل من العامة عن بعيًدا يزال ال
اشتقاق من اخرتناه ما يؤكد قرون عرشة مدة الصوف للبس الصوفية واصطفاء

الصوف. من التصوف

ص٣١٤. املورود البحر 12

ص٢٦٧. املورود البحر 13
إىل حيٍّا أكثرها يزال ال العارش القرن أهل عىل الشعراني أنكرها التي واألشكال ص٣٣١ اللواقح 14

اليوم.
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عىل عثرنا وقد الرهبان، عن الصوفية نقله الصوف لبس أن إىل مرة غري أرشنا وقد
املسيح وأن املسيح، تقاليد من كان الصوف لبس أن مفهوًما كان أنه يف رصيحة أبيات

املخزومي: الحسن أبو قال والسود، البيض القطع من امللفقة املرقعات يعرف كان

م��رق��ع15 ال��م��س��ي��ح ن��س��ج م��ن وع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ي��الق��ي��ك أن ال��ت��ص��وف ل��ي��س
أب��ق��ع غ��راب ف��ي��ه��ا ف��ك��أن��ه ل��ف��ق��ت وس��ود ب��ي��ض ب��ط��رائ��ق
ي��خ��ش��ع ال��م��ه��ي��م��ن ل��م��وج��ده ف��ي��ه م��ت��ع��ارف م��ل��ب��س ال��ت��ص��وف إن

بالناس الظن سوء

من التحرز يف ويبالغون ببعض، بعضهم الظن يسيئون األيام تلك يف املرصيون وكان
ابنه يمكن ال كان عراق بن محمد الصالح الرجل أن الشعراني حدث فقد الخلقية، الفن
عىل وخوًفا السوء من عليه خوًفا بربقع إال أمرد كان حني السوق إىل الخروج من عليٍّا
دخول أوالده طلب إذا كان الوفا أبي بن الفضل أبا الشيخ أن وحدثنا الفتنة،16 من الناس
ثم وحده، بهم «ويقذف العتيقة مرص إىل الروضة من زورق يف بالليل أنزلهم الحمام
ثم والسطوح املستوقد من عطفه جميع يف ويفتش قبلهم فيدخله الحمام، إىل بهم يطلع
حاجتهن،16 يقضني حتى بابه عىل ويجلس الحمام باب ويغلق هناك يكون من يخرج

غريه».17 يف وال مرض يف ال بيته، دخول من أحًدا يمكن ال السعود أبو الشيخ وكان
فهي العفاف رشف من أصحابها عند ما لينصعىل الشعراني رواها الحوادث وهذه
وأصحاب الفضيلة أهل الخلق: من طائفتني تعرف كانت البالد كسائر مرص أن عىل تدل

واستطال. بغى كان الفساد بأن تشهد الخلقية الوسوسة هذه كانت وإن املجون،

كتاب يف وجدنا ولكنا ص٢٥٧، ج٢ عربي البن األبرار» «محارضة كتاب عن األبيات هذه نقلنا 15

محرفة، العبارتني وإحدى املجوس» «لبس هكذا رويت املسيح» «نسج عبارة أن ص٦٩ األخيار» «روض
التحريف. مكان نعرف أن استطعنا ثالث مكان يف األبيات هذه عىل عثرنا فإن

ص٢٥٩. األنوار لواقح 16
و٣٥٠. ص٣٤٩ األنوار لواقح 17
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التعذيب صور

من نعرفها املرصيون قاساها بشعة مخيفة صور العارش القرن يف التعذيب لطرق وكان
يقول: إذ الشعراني كالم

فال … ظلًما معاقبته أو رضبه أو إنسان قتل نحرض ال أن العهد علينا خذ
ينظر حتى بيته من يخرج أو الظلم مواطن األطفال يحرضمع أن ألحد ينبغي
أو أنفه، يف َخَزُموه أو طوه، وسَّ أو َخوَزُقوه، أو َشنْكلُوه، أو الوالدة، شنقه من
أو الخيل أذناب يف شحُطوه أو ثور، عىل جرَّسوه أو حائط، يف أذنه روا سمَّ

… الخليج قطع يف رضبُوه
املظلوم الدين عز الشيخ رأيت قال: الخواص عيل سيدي أخربني وقد
عىل وجماعته هو (مخشب) وهو األمري مرصومنية بني الريش كوم يف املدفون
عيله نقدم أن أراد ما فقال: الحال؟ هذا إيش له: فقلت يضحك. وهو جمال

هكذا.18 إال

الكفاية! وفيه الشنق، إال يبق ولم انقرض، أكثرها العقوبات من األلوان وهذه
يلبسوا أن األعراس يف عاداتهم من كان الناس أن الشعراني حدث ما غريب ومن
له من داره يف يفعله ال حرام «وذلك وغريها، وقاض جندي من الرجال لباس العرائس

اإليمان».18 أهل مروءة
املغنون. هم الرجال مالبس العرائس يلبسون كانوا الذين أن يذكر والشعراني

النساء شعور وصل

األيام هذه بدع من ذلك أحسب وكنت — شعورهن يصلن العارش القرن يف النساء وكان
يقول هذا ومن بالتحفيف، الوجوه شعر يأخذن وكن بالوشم، أبدانهن يخططن وكن —

باملربد.19 أسنانهن يفلحن وكن متحففة» فالنة «خرجت هذا: لعهدنا الريف أهل

ص٣٣١. اللواقح 18
ص٣٣٢. األنوار لواقح يف ذلك تفصيل انظر 19
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املقابر يف الوالئم إقامة

إليها يدعون املقابر يف كبرية والئم يقيموا أن العارش القرن يف املرصيني عادة من وكان
تقام ال خلوية منازل إال الزمن ذلك يف املقابر تكن ولم واألصدقاء، واملعارف األقارب
مقاذر إىل املقابر فيحولون الخالء يف حاجتهم يقضون املدعوون فكان مراحيض، فيها

يقول: إذ الشعراني من هذا نأخذ األنوف، تزكم

املسلمني مقابر عىل الكبرية الوالئم حضور إىل نجيب ال أن العهد علينا خذ
قبور تنجيس لكثرة وذلك املحروسة، بمرص القرافتني يف عملت إن سيما ال
والبغال الحمري وروث والغائط بالبول وغريهم والشهداء األولياء من املسلمني
من القرافتني يف واحد قرب موضع قدر اآلن يجدوا أن عجزوا وقد غالبًا، عليه
شواهد يرفعون اآلن األولياء قبور خدام وغالب الطرقات، يف حتى ميت غري
وبغالهم الزوار حمري عليها ليقف الويل ذلك تجاه هي التي املسلمني قبور
يف تجازف أن وإياك ذلك، فاعلم لهم يعطونها خبز كرسة أو جديد20 ألجل
وال كان وإن الزمة، رضورة هناك فتفعله وغائطك بولك فيحزقك الحضور
من تعلم حتى يومني أو بيوم ذلك قبل والرشب األكل فاترك الحضور من بد
بها يسقط أموًرا العلماء عد وقد هناك. غائط وال بول إىل تحتاج ال أنك نفسك

عليه.21 والبول القرب عىل الجلوس من أهون للوليمة الحضور طلب

قبيحة، أخباًرا عنها نسمع وكنا قريب، عهد إىل حية ظلت املقابر يف الوالئم وإقامة
يقع ما األوىل بليتني: تنتج أنها أخريًا ظهر ولكن األعياد، ليايل يف تقام األغلب يف وكانت
يف ليبيتوا بيوتهم يرتكون من عند الرسقة حوادث تعدد والثانية الرجس، من املقابر يف
األموات واسرتاح الشائنة، العادة هذه املرصية الحكومة حرمت أن النتيجة وكانت القبور،

األحياء! عبث من

قريبة. مدة إىل حية كانت لفظة وهي النقود من نوع الجديد 20
ص١٠٦. املورود البحر 21
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والعفاريت الجن بسلطان اإليمان

الجن بوجود فيه شك ال مطلًقا إيمانًا جميًعا يؤمنون األيام تلك يف املرصيون وكان
يقال أن أبًدا يخاف ال من حديث الجن عن يتحدث الشعراني ألن ذلك ودليل والعفاريت؛
الجن مع أخباره بعض عن فيحدثنا قليًال «يتبحبح» ولنرتكه كذاب! أنه مع كذبت له:

والعفاريت:
جسدي، يف شعرة كل قامت مني قربت إذا فكانت الجن من امرأة بيتي يف «كان
فما الظالم يف املسجد إىل طريقي يف تقف كانت ثم وقتها، من فتبعد هللا أذكر فكنت
نفر وما عليكم، السالم لها: فأقول املظلم املجاز يف عليها أمر كنت بل قط، منها فزعت
جماعة أخرى مرة عندي وسكن الجن! من تنفر اإلنس طباع أن مع قط، منها خاطري
ترضوا وال باملعروف، والطعام الخبز من كلوا لهم: أقول فكنت الغالء أيام الجن من
أخرى مرة بيتي يف جني وسكن وطاعة! سمًعا يقولون فأسمعهم املسلمني، بإخوانكم
البيت يف يجري يصري ثم أوًال الرساج فيطفئ كبري جدي صورة يف ليلة كل يأتي فكان
وصار فزلق رجله عىل وقبضت رف تحت له فكمنت فزع لهم يحصل العيال فكان
كالشعرة رجله صارت حتى يدي يف يدق يزال فال نعم! فقال: تتوب؟ له: فقلت يستغيث
ضيًفا الحاكمي الخليج عىل بيت يف ليلة ونمت جاءنا. ما اليوم ذلك فمن وخرج، الواحدة.
وداروا الرساج فأطفأوا الجن من جماعة فدخل عيل فغلق وحدي قاعة يف إنسان عند
ميتًا، إال أطلقته ما عليه يدي دارت من كل هللا وعزة لهم: فقلت كالخيل. يجرون حويل
الغمري بجامع امليضأة مرة ودخلت الصباح إىل حويل يجرون زالوا فما بينهم ونمت
فهبط الجاموس، كالفحل عفريت عيل فدخل مظلمة، شتاء ليلة وكانت أتوضأ؛ بالقاهرة
أتوضأ، حتى عني ابعد له: فقلت ذراع، نصف نحو اإلفريز فوق املاء وصعد املغطس يف
ووقع هاربًا. وخرج تحتي من فزهق عليه وهبطت مئزًرا وسطي يف فجعلت يرض فلم
عمل يف الواردة األوراد قرأ من أن لتعلم ذلك لك ذكرت وإنما كثرية، وقائع الجن مع يل

سبيل.22 عليه لإلنس وال للجن فليس والليلة اليوم

ص١١٦. األنوار لواقح 22
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وسبعون نيف وهي الجان، أسئلة يف كتابًا ألف أنه املنن لطائف كتاب يف وحدثنا
الجان.23 علماء عنها سأله التوحيد يف سؤاًال

الشاهد ولكن العارش، القرن بأهل ا خاصٍّ ليس والعفاريت الجن بوجود واإليمان
هذه أمثال فيختلق عليه يعتمد أن الشعراني ملثل جاز بحيث ا عامٍّ إيمانًا كان أنه هنا

األقاصيص.
يقلن الريف يف واألمهات اليوم، إىل العقيدة هذه عىل العوام جماهري ظلت وقد
أهل أسمع كنت طفولتي ويف الجنية؛ هي وأخته أختك». وعىل عليك هللا «اسم للطفل:
أدري وما األرض، «سكان» تبطح لئال بالليل األرض عىل العصا جر عن ينهون بلدنا
شمهورش امللك وقصة بعيد. أمد منذ بهم االتصال عن انقطعت فقد اليوم حالهم كيف
األستاذ وحدثنا بحرف! ينبس فلم األهرام جريدة فضحته وقد العهد، قريبة الجن» «ملك
يعيشون أناًسا أن ذلك ومعنى تهديد، خطابات الدجالني من تلقى أنه الجميل أنطون

الجان. يف واعتقادهم الجمهور غفلة بفضل
فاستنطق كاتب أقدم ولو األدبية، األخيلة تلوين يف فضل له كان بالجن واإليمان
األقاصيص. طرائف من كبرية مجموعة ألخرج الجن حكايات من عندهم ما وكتب العوام
بعض أن سمعت وقد واألقاليم، الحوارض يف وجود له يزال ال «املسكون» والبيت

سنني. بضع خاليًا فيظل السبب لهذا سكناه تعطل القاهرة يف املنازل
العفاريت، حكايات يصدق العلماء، كبار جماعة من وهو فالن، الشيخ وأستاذنا
روي الصاوي مجلة يف الرازق عبد مصطفى األستاذ نرشها كلمة أشهر منذ قرأت وقد
فزعوا وإنما وتنخفض؛ ترتفع نعًال رأوا حني فزعوا األزهر علماء من جماعة أن فيها

خطبة فيها قصة إيل أرسلوا «وكذلك قال: ١٧١ صفحة ويف و١٧٠ ص٤٢ ج١ املنن لطائف انظر 23
جماعة أرسه ملا املوقع بن الدين رشف ولد أخلص أن فيها يسألوني واللغات الفصاحة شدة يف غريبة
له فكتبت منهم، تخليصه عن غريك عجز قد فقالوا: غريي، اسألوا لهم: أقول فأرسلت الجان يهود من

عنه». فرجعوا يحملها ورقة
فيه تقع الجن عالم أن أيًضا ويظهر األنس، من باليهود ا خاصٍّ ليس الخبث أن هذا من ويظهر

واليهود! املسلمني بني عداوات
أسئلة إليه حمل الذي الجني إن الكتاب: ذلك مقدمة يف قال الشعراني أن نذكر أن الطريف ومن

أصفر. كلب صورة يف كان الجان
يكذبون! ال بلدنا وأهل بلدينا، والشعراني
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خبيث. فأر يسكنه جحًرا كانت أنها ظهر ثم عفريت، قرن عىل محمولة توهموها ألنهم
عقول! بال آدم وبنو

جهود، من بذلت مما بالرغم أفلح لم ولكني العفاريت، أرى أن مرة غري حاولت وقد
تعليل وهو لبضع. بعضهم يظهر ال الجن أن رؤيتهم من حرماني يف السبب ولعل

مقبول!

الكنوز عن البحث

لغتهم يف وهو األرض كنوز من املدخر باملغيب يؤمنون الحني ذلك يف املرصيون وكان
يدل ما الشعراني كالم ويف مطلب» ولقي أجرب، «كلب أمثالهم: ومن «املطلب»، اسمه
كيف ولننظر املطلب. سبيل يف البخور الناس يحرق أن املألوف من كان أنه عىل رصاحة

يقول:

العيد ليلة وكانت الليلة، هذه معنا اسهر تعال الدنيا: أبناء من لشخص قلت
أن أردت إذا أصدقني، عليك، باهلل فقلت: يرضه، السهر بأن فتعلل األصغر،
كنت هل الفجر، إىل العشاء من تطلقه الذي البخور عليك وأبطأ مطلبًا تفتح
بعد من أبطأ فإذا له: فقلت نعم! فقال: مجيئه؟ ترتقب الصباح إىل تسهر
تسعة إىل فدرجته نعم! فقال: تنام؟ وال ترتقبه كنت هل املغرب، إىل الفجر
له: فقلت األرض، إىل جنبه وضع غري من السهر عىل يقدر أنه يجد وهو أيام
عىل الدنيا تؤثر أنت فإذًا أخي يا له: فقلت أقدر. ال فقال: العارش؟ اليوم يف

نعم!24 فقال: اآلخرة.

الشعراني كالم يف وروده ولكن الطبقات. بعض يف اليوم إىل حيٍّا الوهم هذا يزال وال
الشعراني عقلية وكانت الناس.25 جميع بني املألوف من كان أنه يدل الوضع هذا عىل

ص٩٨. األنوار لواقح 24
جميع عىل العهود أخذوا قد الكنوز أصحاب أن ٥٦ صفحة ١ جزء املنن لطائف يف الشعراني ذكر 25

أن صح فإن باهلل. كفر إن إال اإلسالم بدين تدين ملن قط املطلب يفتحون ال أنهم بها املوكلني الخدام
حكام لبعض وقع عما طريفة نوادر ونقل باهلل. كفر بعد إال يكون فال املطلب ذلك له انفتح أحًدا
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املطلب صورة ظلت والواعظني العلماء من أمثاله وغفلة غفلته وبفضل عامية. عقلية
حني. إىل حني من مرص يف تقع حوادث ولها السواد، أنفس يف حية

من خوًفا األرض يف أموالهم يدفنون القدماء كان فقد أصل: األسطورة ولهذه
وغاب وقت، إىل وقت من نفيسة دفائن عىل األهايل بعض يعثر أن يتفق وكان اللصوص،
البخور يستهويهم يظهر فيما والجن الجن، ذخائر من فظنوها األصيل السبب عنهم

ينتشون! حني بدخائرهم فيجودون العطر
ولهذا وحده؛ «املغربي» يجيده فن هو وإنما إنسان، كل يحسنه ال البخور وإحراق
املعتمد وعليهم الكنوز، تطلب وحدهم ومنهم البالد، هذه يف رائجة سوق للمغاربة كان
إال يدركها ال أرسار البيضاء» «العباءة ويف األليف، إىل األليف لجذب األحجبة كتابة يف

الغيب! علم يف الراسخون

الوظائف عىل املرصيني تكالب

القرن يف الوظائف عىل يتكالبون كانوا املرصيني أن الشعراني كالم من رصاحة ويفهم
كان الناس أن وحدثنا لرضورة،26 إال الشاغرة الوظائف إىل التطلع عن نهى فقد العارش،
أهل طائفة جنس يف حدث قد األمر «وهذا ذاك وظيفة هذا ليأخذ لبعض بعضهم يدس
العلم»،27 علمه الذي شيخه عىل يسعى من رأيت حتى منهم القبح غاية يف وهو القرآن

العرص ذوق ألن كتابنا؛ يف تروى ال ولكنها الشعراني كتاب يف تقرأ طرائف وهي الكنوز، طلب يف مرص
يكن لم الكنوز بفتح املسلمني غري واختصاص العارش. القرن ذوق استساغه ما كل يقبل ال الحارض

أجنبية! دسيسة إال
ص٩٦. املورود البحر 26

وقال: مصنفاته بعض يف الجاحظ إليه أشار قديم، مرض بعض عىل بعضهم القراء وبني ص٩٥، 27

قراءة من يكتسبون كانوا ألنهم ذلك كان وإنما للقبول؛ صالحة غري بعض عىل بعضهم شهادة إن
ويتقارضون شديًدا، حقًدا بعض عىل بعضهم يحقد املغنني فإن كاملغنني، هذا يف وهم باأللحان. القرآن
قبيًحا شيوًعا شائعة هي بل الفنون، بأهل خاصة ليست البلية وهذه تهيب، وال تورع بال االغتياب مآثم
يف العلم أهل تحاسد أما القبيل، هذا من أشياء عرصه علماء عىل الشعراني سجل وقد العلم، أهل بني

األحيان! من كثري يف اآلباء يفوقون قد األبناء بأن فيشهد فيه نعيش الذي العرص
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بني جمع «وربما يبارشها وال الدينية الوظائف «معلوم» يأخذ من الناس من أن وحدثنا
املعلوم».28 ذلك أكل بتحريم غريه يفتي أنه مع خطابتني أو إمامتني

فرصة إخوانه أحد ينتهز لئال الحج؛ فريضة يهمل كان من املدرسني من أن وحدثنا
أخاه يساعد كان من الناس من وأن التدريس،29 وظيفة منه فينتهب الحجاز يف غيبته
عىل املتزاحمني أن وحدثنا فيها»،30 «ويتقرر يخونه ثم غائب وهو وظيفته يف بالعمل
سمعته لتسوء أخيه عرض يف يقع أن أحدهم ويرجو بعًضا بعضهم يغتاب الوظائف

أمري.32 عند شخص يف غيبة إىل وصل حتى برطل من رأى وأنه الطريق،31 له فيخلو
املرصي، املجتمع تقدم من توهمناه ما بفضل انقرضت األخالق هذه أحسب وما
إىل وفساًدا قبح، إىل قبًحا شمائلهم زادت بل عليه، كانوا ما عىل مرص أهل يزال فال
الرياء، وهو واحد أساس عىل إال تقوم ال الرسمية للوظائف الصالحية وصارت فساد،
فإن الحمقاء: الدابة يسوس كما فيسوسه رئيسه أخالق يعرف من هو اليوم والفائز
يقدم أن الشاطر املرءوس عىل كان الناس أعراض يف الوقوع يحب رجًال الرئيس كان
يف املرءوس اجتهد أعداء للرئيس كان وإن صباح، كل يف الغذاء من كفايتهما ألذنيه
الفروض من كان األدب أدعياء من الرئيس كان وإن والعيوب، املساوي باختالق إيذائهم
سحبان. من وأخطب الجاحظ، من وأكتب املتنبي، من أشعر أنه يزعم أن املرءوس عىل
الصحف يف الكذب هذا بنرش املبادرة عليه تجب بل املجلس، يف هذا يقول أن يكفي وال
مصقول، غري فهو فعل فإن «أنا» يقول: أن الزمن هذا يف للمرءوس وليس واملجالت،
نظر يف فهو فعل فإن مواهب، له تكون أن هللا كتب إن مواهبه، عن يتحدث أن له وليس

األمريكانية! الطريقة عىل مهرج رئيسه
إن للمرءوس والويل والصواب، املنطق حدود يف دائًما فهو الرئيس يفعل ومهما
ألن وأيرس؛ أهون كان الشعراني عاناه الذي غار الصَّ إن اعرتاض. طيف بخاطره مر

ص٥٤. املورود البحر 28
ص٩٢. األنوار لواقح 29

قواعد هناك تكن لم وأنه اليد، بوضع تؤخذ كانت الوظائف أن هذا ومعنى ص٥٧، املورود البحر 30
املناسب. لحفظ ثابتة

ص٣٧٨. األنوار لواقح انظر 31
ص٣٦٦. املورود البحر 32

336



الصوفية كتب يف اإلسالمي املجتمع صور

هذا أهل يعانيه الذي غار الصَّ أما االجتماعية، املصاير يف يشء كل تكن لم الوظائف
لهم جن الجهلة من طائفة رحمة تحت يعيشون أحرارهم ألن البالء؛ نهاية فهو الزمان
مصاير يف األثر أقبح ولذلك استحياء، وال تحرج بال ويخفضون يرفعون فصاروا الزمان

الناس.
وال رقيب بال شاء كيف ملرءوسه يكيد أن سمعت فيما األحمق الرئيس ويستطيع
الحديث العرص يف الدجالون صنعه الذي باللفظ اعتصم الحساب نوقش فإن حسيب،
ولو املوظف» هذا بصحبة يسم ال «ضمريي حياء: بال يقول فرتاه (الضمري) لفظ وهو
الكساىل من األغلب يف ألنهم الرؤساء؛ أكثر يستقبل أن لوجب مدلول الضمري لكلمة كان
عىل دليل وحده هو الناس إيذاء عىل واإلقدام قليل. وال بكثري الدولة ينفعون ال الذين

الوجدان واعتالل الذمة مرض
واملرءوسني الرؤساء بني يقع ما يفضح جديد شعراني إىل الحديثة مرص أحوج ما

والدواوين! املعاهد يف
صار الحق الفضل أن سمعت فقد البالد، هذه عرفته عرص أقبح العرص هذا إن
عن يعجز ما الكتب من وألفت علًما، األرض طباق مألت أنك ولو له. ذنب ال من ذنب
لو لسان، وأفصح قلم أبلغ لك وكان النفس، نقاء يف املالئكة وبرعت أرسططاليس، مثله
يشء، كل من محروًما أنت حيث لظللت الرياء نعمة وحرمت جميًعا الناس أفضل كنت
أدب وال علم يف له خالق ال من يتقدمك بأن خليًقا وكنت الناس، بني السمعة حسن حتى
وأن الرجال، أطهر رئيسه بأن يشهد وكيف الرئيس، يتملق كيف يعرف دام ما دين، وال

زجاج من كان وإن البيوت أمنع بيته
الحديث! راوي عىل والعهدة األيام، هذه يف الحال هذا إىل صار األمر أن سمعت كذلك

الناس. وتقدم تخلفنا ما وألمر

الفقهاء وطبقة الصوفية طبقة

حدثنا فقد التجار، طبقة كانت العارش القرن يف األدب وسوء بالرتف املعروفة والطبقة
وغريه األزهر الجامع مثل يف الصلوات قبل املساجد يحرضون كانوا أنهم الشعراني
اسرتقتهم التجار أن ثانية مرة وحدثنا وغيبة33 بل وغفلة، لغو يف محدثني فيجلسون

ص١١٠. األنوار لواقح 33
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التواضع من اإلكثار إىل ودعانا أبًدا،34 زوجته مخالفة عىل أحدهم يقدر فال النساء شهوات
رشاء من اإلكثار عن ونهانا التجار،35 يفعل كما ال بالخدمة الالئقة الثياب بلبس الحج يف
مكة مسجد يف الصالة من نكثر أن وأوصانا التجار،36 يفعل كما والحرب واألزر الشاشات
املوسم يف يبيعون الذين التجار من كثري به يخل كما العهد بهذا نخل أن راجيًا واملدينة
وبالليل غافًال النهار يف فيصري جماعة بصالة وال بل بطواف، أحدهم يتهنأ فال القماش

نائًما.37
املياسري، من فكانوا الدنيوية: املنافع زمام إليهم كان العهد ذلك يف التجار أن ويظهر
أكثر يف يسمى وليلة ليلة ألف أقاصيص يف املدلل والشاب الناس. عىل يسيطرون وكانوا
يملكون كانوا ما التجار بأن يحكم أن للشعراني صح هنا ومن التاجر» «ابن األحوال
أدب يصدها فال وتستطيل، تبغي النعيم بحبوحة يف تنشأ التي املرأة ألن نسائهم: أزمة

األحساب. أهل من هللا عصم من إال استحياء، يحدها وال

التجار طبقة

تسيطر كانت التجار فطبقة العارش: القرن يف املرصيني طبقات نعرف الشعراني ومن
مرات مقاومتهم عن نهى أنه بدليل باالستبداد، معروفة كانت الحكام وطبقة الثروة، عىل
سلطان، لها كان الفقهاء وطبقة الوظائف، عىل تقتتل كانت املوظفني وطبقة كثرية،38

والدروس. الفتاوى يف بها يتصل ملن املختلفة اآلداب ويضع يتهيبها الشعراني وكان

ص٢٨٨. 34

ص٩٤. 35

ص١٠٥. األنوار لواقح 36
ص١٠٦. 37

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف والحكام الوالة مع الشعراني أدب عن كتبناه ما انظر 38
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الزوايا نظام

القرن يف عظيم شأن لها كان والزاوية الزوايا، سكان طبقة وهي مهمة طبقة وهناك
البالء دفع إىل طريق «وأعظم الشعراني: قول بدليل اجتماعي، وجود لها وكان العارش،
يبقى ال حتى بعًضا بعضهم مصالحة زاوية أو قرية أو حارة يف الناس عىل النازل
مشيخة وكانت القرية، وإىل الحارة إىل يقرن مجتمًعا الزاوية جعل فقد شحناء»39 بينهم
«إذا يقول: أن مرة للشعراني اتفق فقد العيون، إليها تتطلع التي املناصب من الزاوية
زوايا فرأينا باشا مبارك عيل خطط إىل رجعنا وقد زاوية»، شيخ أو عامًلا فرصت هللا رفعك
االجتماعية، معاملها اندثرت أن بعد إال عنها يتحدث لم أنه مع بالعرشات، تعد القاهرة

الصلوات. أوقات يف إال الناس يعرفها ال مساجد إال تعد ولم
لها وكان ونهارهم، ليلهم فيها يقيمون املريدين من لطوائف مأوى الزاوية كانت
املقيمون الفقراء «أراد الشعراني: قول بدليل والطواحني، واألفران املطابخ من لواحق
فقالوا: الفقراء، لسماط اشرتيتها التي الكبار الخشب القصع يعلموا أن الزاوية يف عندنا
أيًضا وكانت الورع».40 قلة من القصع، كرب أكتبوا: لهم: فقلت عليهم؟ نكتبه يشء أي
صور من صورة أعتقد فيما وهي والعميان،41 الزمنى من العاهات ألصحاب ملجأ
يقيم قد الزاوية أن والدير الزاوية بني والفرق واليهود، النصارى عند واملعابد الديارات
الزواج.42 عليهم املحرم الرهبان غري فيه يقيم ال الدير وأن وأوالده، زوجته مع الرجل فيها

ص٣١٢. املورود البحر 39
ص٣٥٤. األنوار لواقح 40

.٣٣٨ ص ج١ املنن لطائف انظر العميان، من ثالثون الشعراني زاوية يف كان 41

سكان بني عظيم والتشابه الزاوية، عليه قامت الذي املثال هو الدير أن يف شك عندنا يبق لم 42

واختربت املوصل، يف جيوارجيس مار دير زرت وقد الصوفية، من الزوايا وسكان الرهبان من الديارات
نظام من يقربه الدير نظام يف تجديد وهو ونساء، رجال فيها أرسة فيه تقيم جناًحا له فرأيت نظامه
الخمر ويعرصون املعاشية مصالحهم من جانب بتدبري أحيانًا يقومون الديارات يف والرهبان الزاوية.
يف آثارهم فيها بينا البالغ جريدة يف مقاالت عدة كتبنا وقد الصوفية، يعرفها ال رقة وفيهم بأيديهم،

الشعراء. من دياراتهم إىل يأوون كانوا من أذواق األذواق، تلوين
فيه تودع بالقاهرة البغدادية رباط كان فقد الراهبات: أديرة يشبه ما الصوفية رباطات يف وكان
فيه كان ما بفضل لهن صيانة أزواجهن إىل يرجعن أو يتزوجن حتى هجرن أو طلقن الالئي النساء
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عنده يقيمون كانوا من جميع يطعم أن الشعراني مثل يستطيع كان أين من ولكن
كان فقد سهل: ذلك تعليل إن عليه؟ تجب لم الفطر زكاة أن مرة حدثنا وقد الفقراء، من
نحو عىل والصدقات الهدايا إليهم تقدم ممن الزوايا سكان وكان أوقاف،43 الزوايا ألكثر
تجود ما توزيع الزاوية شيخ إىل يعهدون املحسنون وكان اليوم، إىل النجف يف يصري ما
نفهم بالنقيب. يلقب شخص الشيخ عن يتواله كان عمل وذلك املريدين، عىل نفوسهم به

الشعراني: قول من هذا

أحًدا يخص ال أن الفقراء بني دنيا قسمة يديه عىل وقع إذا للشيخ وينبغي
بحيث كلهم للفقراء ظاهرة حاجته تكون أن إال غريه عىل زائد بيشء منهم
مع نصيبًا ولده أو لنفسه يأخذ أن وليحذر … لحالته ويرقون عليه يحنون
بل عليهم، رياسته وتذهب واألخالق املروءة دناءة يف كأحدهم فيكون الفقراء
يلحس وال وعيالهم، وأوالدهم واملساكني الفقراء عىل يديه عىل وقع ما كل يفرق
الزاوية يف يضعه بل أبًدا، بيته يف يدخله وال فلًسا، منه يأخذ وال لحسة، منه

النقيب.44 يفرقه حتى

عنهم تتحدث ممن الزوايا سكان وكان املغرب، بالد يف حيٍّا يزال ال الزوايا ونظام
املستعمرين أضجروا الذين والسنوسيون واملراكشية، الطرابلسية الحرب يف الربقيات
له يبق ولم مرص من انقرض النظام هذا ولكن الزوايا، سكان من كانوا الزمن من حينًا

محسوس.45 أثر املجتمع يف

ال كانت به الفقريات خادمة إن حتى العبادات وظائف عىل واملواظبة االحرتاز، وغاية الضبط شدة من
تراه. بما الطريق عن خرج من وتؤدب ببزبوز! إبريق استعمال من أحًدا تمكن

.٢٩٤ صفحة ج٤ املقريزي خطط انظر
مرص يف الحكام ظلمة من زاويتنا وقف جميع هللا «حمى ج١: ص١٨ املنن لطائف يف الشعراني قال 43

الكالم وهذا أقول: السلطان». جهة من معنا مرسوم ال كوننا مع طريق، يف لنا يقف أحد فال والريف،
الزمان. ذلك يف العف شيوع عىل شاهد األقل عىل وهو مريب، ذاته يف هو

ص٣٤٨. املورود البحر 44
حسن الشيخ فيها يقم التي الزاوية يف كان فقد قريب، عهد إىل مرص يف قائًما الزوايا نظام ظل 45

األرزاق وكانت ونهاًرا ليًال فيها يقيمون وكانوا املريدين من مئة خمس نحو الرسيرية ببلدة رضوان
بيت أن الرازق عبد عيل األستاذ وحدثنا ١٢٩٥هـ، سنة يف وذلك أساتذتهم، إىل يهدى مما عليهم تجري
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الصوفية. إليها ويأوي العلم طلبة فيها يعيش زاوية منظر

مما بسخاء املطاعم لهم تقدم وكانت به يقيمون املريدون فكان الزاوية، يشبه كان القاياتي الشيخ
املحبني. هدايا من الشيخ منزل إىل يساق

هذا ولعل السنوسية، زوايا فيها يزال ال نفسها القاهرة أن أيًضا الرازق عبد عيل األستاذ وحدثني
الصوفية؛ الشواغل محل حلت سياسية بشواغل كله الجمهور شغلت التي األخرية السنني قبل كان
نظام هو واحد: نظام يف واملتمرصين املرصيني وسلكت التصوف، عصبية جرفت السياسة عصبية ألن

السياسية. الحزبية
أصبح الجمهور وإحساس «التنبلة»، عىل يقوم نظام ألنه يعود؛ لن الزوايا نظام بأن الحكم ويمكن
باألديرة حل وربما االنقراض، إىل مصريه العام الذوق يحاربه نظام وكل الناحية، هذه من مرهًفا
بهبوب نذيًرا تكون قد حني منذ أسيوط بنواحي املحرق دير يف قامت التي فالثورة بالزوايا، حل ما

العتيق. النظام هذا مطاردة عىل الحكومة تقهر عواصف
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طائفية، عصبية لها كان الزوايا أن مختلفة مواطن يف الشعراني كالم من ويظهر
الدين، يرد ولم الدنيا أراد بأنه يتهم شيخ إىل شيخ صحبة من ينتقل الذي املريد وكان
فبعض األشياخ، أقدار باختالف العيش ليونة يف تختلف كانت الزوايا أن ذلك ومعنى
وأسفاط اللحوم أطايب أهلها إىل تحمل الزوايا وبعض القفار. الخبز ألهلها يهدى الزوايا

والتني! العنب
كانوا الفقراء أن فذكر بزاويته الشعراني افتخر فقد ساخرين، هذا نقول وما
كل إليه يرسل كان وعال جل الحق وأن ولباس، طعام من إليه يحتاجون ما فيها يجدون
قنطاًرا، عرش خمسة نحو القصب عسل ومن قناطري، عرشة نحو النحل عسل من سنة
البطيخ من بطيخة ألفي نحو سنة كل إليه يرسل وكان أردب، مئة ثالث القمح ومن
البحر يف رصح وقد الجديد،46 البطيخ يطلع حتى السنة طول منها يأكلون الهندي
التي الفقراء عهود وبدل غري من كل الزاوية من يخرج أن للشيخ ينبغي أنه املورود47
والخلقة باللقمة يرىض أن عىل الشيخ مع العهد يف دخل إذا كما نيتها، عىل الزاوية دخل
رشط ومن نفع. بال رضر الزاوية يف هذا مثل «وجلوس قال: ثم ذلك. عىل زيادة طلب ثم
وقد كنيستهم، من أخرجوه الدنيا أحب راهب كل أن املسلمني عن فضًال الكنائس رهبان

غري».48 ال للدنيا مصيدة اآلن الزوايا صارت
املعاشية القيمة من للزوايا كان ما عىل الداللة يف قاطع سلف ما وبعض

واالجتماعية.49

.١٨ صفحة ج١ املنن لطائف 46
.٣٥٤ صفحة 47

للفقراء، مثابة أيًضا هي كانت فقد خانقاه، جمع «الخوانق» إىل املوطن هذا يف نشري أن ينبغي 48

املورود البحر (انظر الرزق ضيق عند إال الخوانق، خبز يف الفقراء مزاحمة عن الشعراني نهى وقد
ص٣٠٩).

باسم يعرف الذي الجامع بأن نجيب فإنا بالقاهرة؟ الشعراني زاوية كانت أين القارئ: سأل فإن 49

أحد أرزبك األمري إىل نسبة األرزبكي القادر عبد القايض أنشأه الشعراني زاوية نفسه هو الشعراني
مبارك عيل خطط يف تفاصيل األوقاف ولهذه كثرية، أوقاًفا عليها ووقف مدرسة وجعله الجراكسة أمراء
الشعراني جامع نشأ كيف يعرف أن يهمه من ينفع املصدر هذا إىل والرجوع ص١٠٩–١١٢. ١٤ باشا

نفسه. املصدر من ١٢٧ ص ج٤ أيًضا وانظر القادرية. املدرسة أو
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الفالحني طبقة

الشعراني أن بدليل العارش، القرن يف محتقرة كانت طبقة وهي الفالحني، طبقة بقيت
مرص إىل الريف بالد من مهاجرته هللا نعم من جعل أنه وبدليل كالزبال، الفالح يرى
حية تزال ال النزعة وهذه والعلم».50 اللطف بلد إىل والجهل الجفاء أرض «من ونقله
القاهرة يف البواب يرى من وفيهم منحطني، أنفسهم يرون الفالحون يزال وال اليوم. إىل

أغانيهم: ومن الريف، يف الفالح من مقاًما أرفع

مرص. رايح يا وسعيدة سعيدة ليلتك

القاهريني، عىل مقصور أنه أي: الحديد»، باب من يخرج لم «الذوق أمثالهم: ومن
ذوق! عندهم القاهرة أهل كأن

أمه وقدمت قاهرية، أي: مرصية، من تزوج األزهر علماء أحد أن الشعراني وذكر
إن بالرضب وهددها فالحة، أمه أن زوجته تعرف لئال لها فتنكر لزيارته، الريف من

الغايل! ابنها وأنه أمه أنها أحد علم
الوالة فيهم يتحكم كان مستضعفني، كانوا الفالحني أن نعرف الشعراني ومن
األعيان من جماعة فهم العرب مشايخ وأما الحكام، فهم الوالة أما العرب، ومشايخ
مواطن يف الشعراني يذكره فخم لقب العرب» و«شيخ مهيب، مقام مرص يف لهم كان
حاكم عند جاه لنا حصل إذا العهد علينا «أخذ يقول: كأن والتبجيل، بالتعظيم كثرية
الناس حوائج قضاء عن وال نصحه عن نغفل ال أن عرب شيخ أو قاض أو محتسب من
وأجدادي، آبائي أمالك ضاعت وبفضله قريب، عهد إىل حيٍّا اللقب هذا ظل وقد عنده».51
وبالشمال. باليمني وأعطى نخوته ثارت العرب» شيخ «يا له: قيل إذا من منهم كان فقد

العوض! هللا وعىل
املسلمني أحفاد هم فالعرب وفالحني، عرب طبقتني: إىل ينقسمون الريف أهل وكان
هاتني بني وكان أسلموا، الذين األقباط هم والفالحون العاص، بن عمرو مع وفدوا الذين

متفضلني. إال الفالحني يصاهرون ال العرب وكان وأحقاد، عداوات الطبقتني

ص٣٢. ج١ املنن لطائف 50
ص٣١٤. املورود البحر 51

343



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

فقد الحكام يملك ما السيطرة من يملكون العارش القرن يف العرب مشايخ وكان
يرسلونها التي العرب ومشايخ الوالة ضحايا من األكل من حماه هللا أن الشعراني حدثنا
يفرقونها التي الضحايا هذه يأخذون العرب ومشايخ الكشاف «أن علم ألنه الزوايا؛ إىل

غصبًا».52 البلد أهل من
الزهد إىل الشعراني دعا فقد العرب، مشايخ ظلم من أقبح للفالح الوالة ظلم وكان
الخراج بتخليص «إلزامه منها: كثرية، أمور يف يقع الوايل ألن الناس؛ أمور والية يف
وإلزامه بلده وخراب الفالح حال ضيق مع الشعائر وأرباب الفقهاء من للمستحقني
الصغار. ألوالده قمح أردب له يرتكوا ال حتى منه أقوى لجهة والبور العاطل بخراج
الفالح قوت وباع وامللتزمني واألمناء الوالة مسلك الفقري أو الفقيه الناظر هذا سلك فإن
يسلك لم وإن الظلمة، سياج إىل وفقره علمه سياج عن خرج لبنها يأكل التي وبقرته
يف وإياهم هو فيصري الوظيفة، لهذه تصلح ال أنت له: وقالوا املستحقون عليه قام ذلك
عند فضل يشء كل فليزمك الخراج تخليص يف مفرط أنت له: ويقولون وخصام نزاع

الفالح».53
وكانت الخراج، دفع يف كثرية مصاعب يقايس كان الفالح أن يف رصيح الكالم وهذا
البقرة حتى يشء، عنده يبقى فال بائرة، كانت ولو خراجها يدفع بل تعاين، ال األرض

والقوت.

الطالق أيمان

ينقل فيمن الشعراني قول من ذلك نعرف العارش، القرن يف يكثر بالطالق الحلف وكان
ينبغي ال واحد من فيقول: شخص؟ أي من ذلك سمعت له: قيل «فإذا السوء: أخبار
طلبة من صاحب يل «كان قوله: ومن أذكره»، ال أني بالطالق حلفني واحد من أو ذكره،
فقال الطلبة بعض مع فتخاصم الحسنة، الفوائد ويفيدني العلم معه أطالع رضير العلم

الشيخ «فليحذر فقال: ص٩٠، األنوار لواقح يف املسألة هذه عن تحدث وقد ص١٧٦؛ املنن لطائف 52
ذلك فإن وبقرها، البالد غنم نهب من الكشاف أو العرب مشايخ يرسله بما التضحية من العالم أو

كاشف. جمع والكشاف: املنزل». أهل عىل البالء يف يزيد
.٦٨ صفحة املورود البحر 53
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فحلف املروءة الصاحب ذلك فحملت والعشاء، الغداء بقصد إال فالن إىل تجيء ال أنت له:
السنة».54 تلك يف عندي يأكل عاد ما زوجته من بالطالق

أبو ساقية وهي — الشعراني فيها نشأ التي القرية أن الفكاهة باب من ونذكر
عن أحدهم حمارة تقف وقد الطالق، أيمان من باإلكثار معروفني أهلها يزال ال — شعرة
فيرضبها اليمني خطر املسكينة تفهم ال وقد تمر، أن بالطالق عليها فيحلف املاء، عبور

املاء. يف تسقط حتى
املحزون. تضحك نوادر عنهم ويروون بذلك يعريونهم بدلنا وأهل

واألعراس واملآتم املوالد إقامة

املرصيون به ابتيل مما كانت املوالد إقامة أن عىل رصيحة شواهد الشعراني كالم ويف
واإلسفاف، التبذل إىل وصلت كانت ألنها البالء؛ من عددناها وإنما العارش، القرن يف
الفقراء ليطعموا األموال عليها وينفقون املوالد يقيمون كانوا الصوفية أن ذلك وبيان
للموالد األموال يجمعون فكانوا مكاسب، لهم تكن لم الصوفية أولئك ولكن واملساكني،
الباليا هذه عن الشعراني تحدث وقد األغنياء، ضج حتى يلحون زالوا وما الحياء، بسيف

فقال: األخالقية

فقراء من بدينه يأكل من طعام أكيل عدم عيلَّ به وتعاىل تبارك هللا من ومما
سيما وال حداد، بألسنة يربوه لم إذا ويسلقهم الناس ويجرح الزمان، هذا
الحالل يحلل ال أي: يحرم، وال فيه يحلل يكاد ال فإنه كبريًا مولًدا عمل إذا
هؤالء؛ طعام من األكل ترك فالورع ويجتنبه؛ الحرام يحرم وال به، ويكتفي
يأكل من أن ومعلوم شيئًا؛ يعطوهم لم الصالح فيهم الناس اعتقاد لوال ألنه

بدنياه.55 يأكلها ممن أقبح بدينه الدنيا

«وهللا وقال: فأبى، مولًدا له يعمل أن الخواص سأل األمراء من شخًصا أن وحدثنا
إىل الناس وأدعو األمراء كسب من آكل فكيف يعجبني، ال الخوص هذا من كسبي إن

منه». األكل

ص٢٠٢. ج١ املنن لطائف 54
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سئمت قد فقال: الوزير عيل الباشا جماعة من شخص أخربني وقد الشعراني: قال
عسًال عندنا يرتكوا فلم موالد، لهم يعملون الذين املشايخ هؤالء سؤال كثرة من نفوسنا
وقد موالد.56 لهم ويعملوا يشحذوا أن هؤالء عىل قام وإيش بسلة، وال عدًسا وال أرًزا وال

فقال: أرصح بكالم املورود البحر يف املسألة لهذه عرض

طهوًرا وال حافًال مولًدا قط نعمل ال أن املال من فقراء دمنا ما العهد علينا أخذ
ورحمة لديننا حفًظا ذلك، غري وال كبرية عزومة وال واسعة وليمة وال سبوًعا وال
رأونا إذا فإنهم ليتيم، كرسة أحدهم عىل يهون ال الذين التجار من بإخواننا
يف أو الطعام عمل يف غصبًا أو وسمعًة رياءً مساعدتنا يف تجونوا ربما مهم يف
يف عاللة عىل الزمان هذا يف الفقري إخوان وأكثر ذلك، ونحو للمداحني النقوط
أن بلغنا يقولون: وربما جانبهم، ومن جانبه من رشحها يطول ألمور صحبته
وهللا نعرف وما لولده، عرًسا أو طهوًرا أو مولًدا يعمل ناوي الشيخ سيدي
الناس. ويكلف غريه أو مولًدا له يعمل الفقري عىل قام وإيش بإيش، نساعده
فضيحة بعضهم: له يقول أحرضه، وال أساعده ال ناوي أنا بعضهم: قال فإذا
صافية نية يحرضبغري أن فيحتاج وجماعته، يعتبك الشيخ ويبقى الشيخ، من
نفسه تسمح ال مثًال نقط إذا ثم كاملكره، للنخوة وإظهاًرا العتب من خوًفا
وال جماعته وال الشيخ يدري ال بحيث خفية للمداح النقود يعطي بأن قط
للفعل، تكثريًا والقشاقش املقطعة العتامنة أيًضا للمداح يحوش وربما أحد،
واحد عثماني كأنها ا رسٍّ واحدة جملة بإعطائها يسمح ال أنه ذلك ومصداق
للحضور األكابر من أحًدا يدعوا أن من جماعة يمكن أن الشيخ ليحذر ثم أبًدا،
سوء من ذلك فإن وأرضابهم السناجق وأمراء العسكر وقايض دار كالدفرت
ألجل داره إىل األكابر ميش يستحق أن الضعفاء من ألمثالنا أين ومن األدب،

عنهم.57 فضًال خدامهم أكلها من يأنف الناس أوساخ من عملت لقمة

حية تزال ال النقوط وحكاية العهد، لذلك املجتمع من كثرية صور الكلمات هذه ويف
وعند املطاهر» شعر «قص عند يقع وهو معروف، املداحني وتنقيط اليوم، إىل مرص يف

.١٦٦ صفحة 56

.٤٠٤ صفحة املورود البحر 57
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أو املداح ويقف واألصدقاء، األهل بني علنًا الطشت يف يستحم وهو العريس»، «استحمام
واسم باسمه نفسه به تجود ما امرئ كل فيعطيه حبايب» يا «شوبش ويقول: املزين
الريف، أهل يعرفها شعرية بعبارات اسم كل عند املزين ويصيح وإخوته وأبنائه أبيه
النقوط وبقي العادة هذه ماتت ثم العروس»، «جلوة ليلة أيًضا تدفع النقوط وكانت
املقبول، التهادي من ألنها ولطف: ذوق عن تنم تقاليد وهي الصباحية، يف للعروسة يدفع
بعض يف قضاؤها يعرس عرفية ديون ألنها النفوس؛ بسببها تتغري أن كثريًا يقع ولكن

األحيان.
كانت ألنها كثرية؛ مناسبات يف الشعراني حاربها فقد املوالد عن الكالم هو واملهم
األطعمة من يستطيع ما يقدم «الشيخ» أتباع من رجل كل فكان السنوية الرضائب تشبه
العادة)، (تنقطع حني ويعتبون ويغضبون ذلك ينتظرون املشايخ وكان الذبائح، أو
التي املوالد إلقامة الهدايا؛ جمع يف نجاحهم نسبة عىل قائًما املشايخ بني التفاضل وكان

الشعراني. قال كما الناس، أوساخ من ذخائرها تجمع
يف الطريقة فلشيخ مات، أحسبه وما قريب، عهد إىل مرص يف التقليد هذا عاش وقد
إىل تساق ثم والخرفان الجديان وتجمع املولد، عند يقدمه خروف أو جدي مريد كل ذمة
من عليه ويقبل الخواص، من شاء من الطريقة شيخ ويدعو هناك، فتذبح املولد ساحة

البطون! أصحاب بأخبارها يتحدث عظيمة مأكلة وتكون العوام، من شاء
لريى الخراج دفع يف الفالحون يعانيها كان التي املظالم إىل هذا يضيف أن وللقارئ

املتصوفني. ودهاء الحكومة غطرسة بليتني: يف يقعون كانوا كيف
قول من ذلك نعرف واألعراس، باملآتم ممتحنني العارش القرن يف املرصيون وكان

الشعراني:

واألعراس النذور طعام من األكل من حمايتي عيل به وتعاىل تبارك هللا من ومما
شيئًا أكلت أنني أستحرض فال الشهر وتمام والجمع العزاء وطعام الواسعة

تقيأته.58 ثم واحدة مرة إال ذلك من

فيها يقع وكان عرصه، يف شاعت عادات يحارب الشعراني أن هذا من واملفهوم
فقال: ذلك فصل وقد والعلماء، الصوفية

.١٦٧ صفحة ج١ املنن لطائف 58
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ما فيطبخ فيه التكلف صاحبه عىل الغالب فإن الواسعة، العرس أطعمة وأما
العروسة وأم العريس أبا فرتى طاقته فوق هو مما يطبخه أن عادته من ليس
ولو ذلك غالب يقرتض أو الطعام عمل يف ثيابه أحدهم يبيع العريس أم أو
ذلك فيعمل عمله، إال بقي وما العرس هذا عمل يف تجونت قد ويقول: بالربا،
الناس بعض سمع ربما ذلك بعد إنه حتى به، متفاخًرا له، متكرًها الطعام،
العزاء طعام وأما لذلك. فيتأثر فالن طعام من أكثر فالن طعام كان يقول:
من عملوا ما عملوا وربما كذلك، املفاخرة دخله فربما الشهر59 وتمام والجمع
الناس عتب من خوًفا له متكلفني واألرز والحلو نبُوسك والسَّ والعجمية الفطري
بعضهم، أو األيتام مال من ذلك كان وربما الرتبة، له ويطلعون يعزون الذين
دخلت لقمة كل عىل فتش من فالعاقل رشًعا: ذلك مثل فعل لوليهم وليس
الذي املاء من يرشب أن ملتورع ينبغي ال وكذلك فمه، يف يضعها أن قبل بطنه
أن إال اللهم الرتكة، من ذلك يقيمون امليت أهل كان إن الدفن عند يسلبونه

رشداء. بالغني يكونوا

«وقد الشعراني قول بدليل فاشية، رذيلة كان العزاء طعام يف الطمع أن والظاهر
ذلك». عليهم يديم فاهلل العزاء طعام من األكل من إخواننا بعض وتعاىل تبارك هللا حمى
عم قد فيه الطمع كان إن إال فضيلة العزاء طعام عن التورع يكون أن يمكن وال

وشاع.
البالد أهايل بعض يعيش فقد املرصية، البيئات أكثر يف حية تزال ال العادات وهذه
ويدعون والزواج، الطهور حفالت يف الكبرية الوالئم يقيمون ألنهم الدين؛ أثقل مدينني
ما تنهب كثرية مطاعم تكون ثم املجاورة، البالد من يعرفون ومن البلد أهايل أكثر إليها

الخراب. أسباب من أحيانًا وتكون واملقرتض، املدَّخر املال من تنهب
الظريف: املثل بهذا الفالحني أنطق الذي هو العزاء أطعمة عىل التهالك أن والظاهر

ديار. وخراب موت

باألربعني. يعرف ما اليوم يقابله الشهر وتمام الخميس، طعام املورود: البحر يف سماه الجمع طعام 59
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من نفقاتها تؤخذ املآتم فأكثر بالدرس، خليق املوضوع هذا يف الشعراني وكالم
النفقات، يف اإلرساف حيث من األعراس إىل تضاف مرص يف املآتم وتكاد األيتام، أموال

يعقلون. ال مرص أهل وأكثر

الصوفية أزياء

القرن يف الحدود أبعد إىل وصلت كانت النسج صناعة أن الشعراني كالم من ونفهم
عن الشعراني ويقول بالرقيق، يسمى ما الثياب من يعرفن مرص نساء كان فقد العارش،

الثياب: تلك عن النهي

تصف التي الثياب من عيالنا نكسو ال أن هللا رسول من العهد علينا أخذ
األجانب عيون عن سرتها يف مبالغة ذلك، لنفسها تشرتي أن نقرها وال البرشة،
إىل األجانب نظرت فربما والنساء. األجانب الرجال من الدار يدخلون الذين

الصايف.60 الزجاج تحت من تنظره كما الرقيقة الثياب تحت من املرأة فرج

بها أريد وربما والنساء، الفتيات بمعنى غالبًا ترد الشعراني كالم يف «عيال» وكلمة
يشري وإنما الطبقات، جميع عن يتكلم ال الشعراني أن الواضح ومن جمع. وهي املفرد

املرتفني. بيوت يف يقع كان ما إىل

بالذهب والتحيل الحرير لبس

والجلوس الحرير لبس عليهم يؤخذ كان الحكام أن أيًضا الشعراني كالم من ويظهر
الظلمة لبس عن يسكتون كانوا عرصه علماء أن يحدثنا وهو بالذهب، والتحيل عليه
إليهم وترددهم هداياهم وقبولهم بأيديهم فيما طمعهم مع عليهم ينكرون أو الحرير،
ولكن عليهم، ينكر كان الصالحني بعض أن أيًضا كالمه من ونفهم ذلك.60 أجل من

عليه. ويضحكون يزدرونه بل إنكاره، إىل يصغون ال فكانوا السياسة تعوزه كانت
املشكالت من كان بالذهب والتحيل عليه والجلوس الحرير لبس أن هذا ومعنى
من الصوفية كان هذا أجل ومن وآداب، قواعد عنه للنهي توضع وكانت االجتماعية،

.٣٣٠ صفحة األنوار لواقح 60
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مالبس فكانت الثياب، من ع واملرقَّ الصوف لبس ويؤثرون ن، التخشُّ يف يبالغون جانبهم
األخالق. من يصطنع ما عىل الدليل هي الرجل

بأكل األوقات بعض يف النفوس مداواة وجوب من الشعراني قرره ما ينايف ال وهذا
بعيًدا حالل وجه من ذلك يكون أن اشرتط ألنه النفيسة؛ الثياب ولبس اللذيذة، املطاعم
ألن االستعمال؛ ِحلِّ عىل ينص ولم الحالل الكسب يريد وهو والشبهات،61 الحرام عن

معروف. ذلك

العلماء تحاسد

أن يكره منهم الرجل وكان ويتباغضون، يتحاسدون العارش القرن يف مرص علماء وكان
من وأن العالم وحده هو أنه تالميذه يوهم عالم كل وكان غريه، رجًال تلميذُه يَعرف
الشعراني كتب يف نرى ما بدليل العرص ذلك أهل يف العيب هذا فشا وقد جهالء. سواه
منها نكتفي الطرائف من كثريًا لنا وروى مرة، عرشين من أكثر به َد نَدَّ فقد َحْربه، من

اثنني: بشاهدين

كلها مرص يف اآلن أعلم ال العظيم وهللا يقول: مثيل ضعيًفا شخًصا معت
وأقل مجنون، هذا ومثل منه؛ واستفدت إليه ملشيت علمت أنني ولو مني، أعلم
القطبية يدعي شخًصا ورأيت بجهله. ومات زمانه، علماء بركة حرم أنه جزائه
شخص إىل وأشار — فالنًا أر فلم كلهم األولياء دائرة عىل هللا أطلعني يقول:
يل: فقل صادًقا كنت إن املجلس: يف شخص له فقال — عرصه صالحي من

الناس.62 بني وخجل يقول ما دري فما شعرة؟ من لحيتك يف كم

املنازل يف والوزراء الحكام اغتياب يف تتمثل العارش القرن يف «املعارضة» وكانت
يجدونا ال أن يف الخري يكون من الناس من أن الشعراني حدثنا فقد املصاطب، وفوق
وحكاية الدولة أخبار وذكر والهذيانات «للغو يأتون الذين وهم الزيارة، عند املنازل يف

الناس».63 أخبار

.٢٨١ صفحة املورود البحر انظر 61
.٢٨٤ صفحة األنوار لواقح 62
.٣٠٣ صفحة املورود البحر 63
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ذلك يف وله الدولة، بأعداء يتصل أن يحب وال الحكام اغتياب يكره الشعراني وكان
الحكام. ملعاملة اآلداب من وضع عما الكالم عند بسطناها سياسة

للفالح الوالة ظلم

هداياهم يف طمًعا الناس مصالح يقيض من العارش القرن يف الجاه أصحاب من وكان
تعينت إن واجبة عليك الشفاعة أن وذلك بالدنيا، للدين وبيع الرشيعة بنص حرام «وذلك

عليه».64 الدنيوي العوض أخذ يجوز ال الواجب وفعل عليك،
فيما القاهرة ويف مرص، يف حيٍّا يزال ال وهو املرشقني، أهل عرفه قديم عيب وهذا
وسمعت املحاكم، عرفتها فضائح لها وكانت «الشئون»، هذه لتنظيم جماعات يقال
ولو األندية، بأخبارها تضج والوساطات الشفاعات وأثمان الوزراء. أحد شهادة فيها
الوظائف فيها تباع التي األسواق أخبار من يعرف وما يسمع ما يدون أن لكاتب جاز

األنوف. تزكم جوانب الرسمية الحياة من النكشفت
والرتقيات، للتعيينات قواعد فوضعوا الرجس هذا شيوع من بعضاألطهار فزع وقد
وال تلحس ال بحيث الغزال، جلد عىل الزعفران بماء علمت فيما القواعد هذه كتبت وقد
يف األمور تعقيد لتزيد إال توضع لم صورية قواعد إنها يقول: من تصدقوا فال تمزق!

خال. وال الحكومة يف لهم عم ال من أوجه

والفسق الظلم شيوع

العارش القرن يف مرص بأن لجزمنا صدقناه ولو زمانه، أهل عىل السخط كثري والشعراني
الجار خيانة عىل بالذات ينص وهو وعليهم! عليه هللا لعنة إبليس، لجنود مباءة كانت
يسلم لم شائعة رذيلة كان الزنا أن الشعراني كالم ويف املوبقات. أكرب من ويراها للجار،
شخص فقال مجلس يف اجتمعوا األكابر من جماعة أن وقع «حتى الناس من أحد منها
منهم أحد تجرأ فما زنى، ما أنه تعاىل باهلل لنا فليحلف الزنا من منكم سلم من منهم:

شبابهم».65 يف ذلك يف وقعوا بأنهم جميًعا واعرتفوا الحلف، عىل

.٣١٥ صفحة 64

.٣٤٧ صفحة األنوار لواقح 65
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هذا الوزراء يسأل وهل الوزراء، ال الصوفية، هم الشعراني كالم يف و«األكابر»
السؤال؟!

إال يفسقون ال الناس ألن االنحطاط؛ أزمنة يف إال أمة يف يقع ال الفسق وشيوع
عن يلهيهم ما الرشف أعمال من يجدون ال حني أي: الجدية، الشواغل من يحرمون حني

الدنس. أعمال
واإلباء، الرتفع عىل تقوم عنجهية وهي الريفية، للعنجهية حافًظا الشعراني ظل وقد
ويقول الفسوق، إىل بابًا صحبتهم ويرى الحوارض بأبناء الظن ييسء ذلك أجل من وهو

ذلك: يف
مرص.66 أوالد من يصلح ال من وخلطة الشهوات أكل كثرة من جماعة فسد وقد

األيام! هذه يف صلحوا أنهم سمعت وقد القاهرة، شبان هم مرص» و«أوالد
قل زمانه أن يعتقد كان بل عرصه، من الشعراني يشكو ما كل الفسق يكن ولم
عن فضًال الفقراء شيوخ من شيخ يد يف يشء منه يوجد يكاد ال إنه «حتى الحالل فيه

الناس».67 آحاد

والجريان األهل تقاطع

قريبهم يسألهم الناس «فكان األقرباء بني وجوده يعرس مما والرتاحم التعاطف وكان
وبينه بينهم قرابة ال شخص ويسألهم شيئًا، يعطونهم فال دراهم أو طعاًما أو ثوبًا
يف يبالغ وال يشكر أو أصًال، يشكر وال يأخذ القريب أن ذلك يف العلة ولعل فيعطونه،
شيئًا أحد من أخذ إذا فإنه األجنبي، بخالف لقريبي ذلك يف جميلة ال ويقول: الشكر،
ذلك».68 تحب أن شأنها من والنفس عليه، الثناء يف ويبالغ املجالس يف صاحبه يشكر

الشكران. من ثمنه انتظار يف إال يقدم ال كان املعروف أن هذا ومعنى
وتبني عرصه، يف والجريان األهل تقاطع تصور محزنة كلمة ذلك يف وللشعراني

الشحناء: باليا يقاسون الريف يف الفالحون كان كيف

.٣٤٨ صفحة األنوار لواقح 66
.٣٥٤ صفحة 67

.٣٠٨ صفحة 68
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الخالص طريق الزمان هذا يف بالء يف رأيناه من كل نعلم أن العهد علينا أُِخذ
إىل طريق وأعظم عليهم، الجهل لغلبة الفالحني من القرى أهل سيما ال منه،
بعضهم مصالحة زاوية أو قرية أو حارة يف الناس عىل النازل البالء رفع
أهل لبعض ذلك علَّمت وقد … عداوة وال شحناء بينهم يبقى ال حتى بعًضا
فاصطلحوا األوطان من والخروج والنهب والقتل العداوة بينهم وكان القرى
وهم قوم عىل قط ينزل ال البالء أن وذلك بلدهم، من البالء فارتفع وتعاطفوا
سيدي، يا الخواص: عيل لسيدي مرة شخص قال وقد … واحد رجل قلب عىل
ذلك سبب الشيخ: فقال ذلك؟ سبب فما الزمان، هذا يف قلب مع قلب بقي ما
بعض. مع بعضها القلوب تربط التي هي الحسنة ألن لبعضهم؛ برهم عدم
لجماعة مرة قلت وقد الدنيا، بقيت ما وقوعه من أيسنا قد األمر وهذا قلت:
أنه فقراء أطفال عن مات إذا أنه أخيه يف يعتقد أيكم باهلل األشقاء: اإلخوة من
فقال يموتوا، أو فضله من هللا يعينهم حتى ويكسوهم ويطعمهم عليهم ينفق
فكيف باإلخوة هذا كان فإذا ذلك. أخيه يف يظن أحد منا ما وهللا منهم: كل
وجارك صاحبك إىل أخي يا وانظر أحد. عىل يعطف أحد بقي فما بغريهم!
وال خرقة وال لقمة قط منه تنظر ال وأكثر والسنتني السنة تمكث كيف الغنّي
صاحب أو جار من ذلك لك وقع وإن يموت، أن إىل الدنيا حسنات من حسنة
يف يكن لم قط كأنه وأخباًرا روايات األمر صار وقد الزمان، غلطات من فهو

الوجود.69

والقتل، بالنهب بعض عىل بعضهم يبغي كان الفالحني أن نعرف الكالم هذا ومن
والجريان اإلخوة أن ونعرف العداوات، أذى من لينجو بلده من يخرج من فيهم وكان

والجوار. القرابة ألوارص وزنًا يقيمون وال والرتاحم، التعاطف يعرفون ال كانوا
عرفها إنسانية رذائل وهي تنقرض وكيف مرص، من تنقرض لم األخالق وهذه
هذا ناس من أرحم كانوا الشعراني عرص يف الناس ولعل جيل؟ كل ويف بلد، كل يف الناس
الرجل أما والسيف، الرمح عىل يعتمد القوي الرجل كان الشعراني عرص ففي الزمان،

والبهتان. والكيد الدس أرشفها وضيعة أسلحة عىل فيعتمد الزمن هذا يف القوي

.٣١٣ صفحة املورود البحر 69
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عرصنا يف أما البغي، عواقب يحذِّرهم من يجدون البغي أهل كان الشعراني عرص يف
وأصول. قواعد لها مرضيَّة رشيعة صار االنتقام ألن الرشفاء؛ عيش الباغون فيعيش

أما الباغني عنف عنك تدفع الخري أهل من عصبة تجد كنت الشعراني عرص يف
عليك، ويفرتي ينتاشك، الظالم ويرتكون الحياد، عىل الناس كرام فيقف العرص هذا يف
كان ما نحو عىل حده، عند فيقفه شهم رجل يتقدم وال األراجيف، حولك من ويذيع

رجال. الدنيا يف كان أيام الرجال، يفعل

الظلمة أعوان

كتاب، من صفحة كل يف بل كتاب، كل يف الظلمة وأعوان الظلمة عن يتحدث والشعراني
هذه ظل بقي وقد الظاملني، بآثام تشقى كانت العارش القرن يف مرص أن عىل يدل وهذا
رش يكفيك «هللا الدعاء: بهذا البنها تدعو الريف يف أم كل فتجد العوام، ألسنة عىل املآثم

الناس. منه يستعيذ الذي املخيف الشبح كان الظالم فالحاكم الظالم»، الحاكم
األعرص يف الرجل ألن باألمان؛ الجمهور وشعر مرص، من انقرض الظالم والحاكم
يسخره أو ماله فيسلب الظلمة، أحد عليه ينقض أن لحظة كل يف يأمن ال كان الخالية

مبني. سبب بال يضطهده أو
من كان ولو أحد، ملكية عىل يعتدي أن وزير وال أمري يستطيع فال األيام هذه يف أما
للرش املرء يتعرض وال مطمئنًا، آمنًا شأنه إىل يغدو أن امرئ كل مقدور ويف الصعاليك،
املصقول للظلم عرضة فهو فعل فإن العمومية، الحياة يف اشرتك إذا إال األيام هذه يف

املدنية. ابتدعته الذي
من يكون أن إىل نفسه تسامت إذا إال للرش يتعرض ال الرجل إن أقول: أن وأريد
آمن فهو حداًدا أو نجاًرا أو فالًحا يكون بأن قنع فإن املجتمع؛ يف املرموقة الشخصيات

حسيب. وال عليه رقيب وال األمن كل
من عليهم يغضبون من أموال يستصفوا أن السوالف األيام يف امللوك يستطيع كان
مخلوق أصغر من واحًدا قرًشا يأخذ أن ملك أكرب يستطيع فال العهد هذا يف أما الوزراء؛

األمثال. بعدالته ترضب األيام هذه يف والقضاء القضاء، بحكم إال
فمن واألحزاب، الجماعات تظالم هو واحد: باب يف إال الظلم يعرف ال عرصنا إن
تمكن رش وهذا شاء، كيف شاء من ينتاشه العرض، مباح فهو حزب أو جمعية يف اشرتك
يف أما األحزاب؛ معسكرات من البعيدة األعمال عىل واإلقبال التحزب بتجنب منه السالمة
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من يستعيذ نراه هذا أجل ومن مكان، كل يف الرجل ينتظر الرش فكان الشعراني عرص
الظاملني. وأعوان الظاملني

تلك العارش، القرن يف املرصيني خصائص من أصيلة خصيصة عىل ننص أن بقي
الحوارض كانت فقد الدين، شعائر إقامة عىل والحرص األخالق، بقيمة اإلحساس هي
األمراء يتهيبه ملحوظ سلطان للفقهاء وكان الصوفية، بمواكب عجيًجا تعج واألقاليم
انغمسوا عما الناس ونهى الشعراني مثل رجل العهد لهذا مرص يف قام ولو والوزراء،

املخبولني. من لعدوه والشهوات الرذائل من فيه
والحج، والصيام والزكاة الصالة يعرفون جميًعا الناس كان الشعراني عرص يف
كالم، يف كالم فاألخالق الزمن هذا يف أما الخزي؛ من يتوارى يكاد دينه يف املفرط وكان

مكتوب. بسند إال أحًدا يعامل أن لعاقل يجوز وال
يقول: الشعراني كان

وألسنتهم السبحة، أيديهم يف ويأخذون الصوف، يلبسون جماعة رأيت
ذلك مع وهم كالسفن، وبطونهم التماسيح، كأفواه وأفواههم كالعقارب،

الطريق. يدعون

أن العرصين: يف الناس بني والفرق أبشع، بشكل ولكن مرص، يف توجد الحال وهذه
هذا يف املراءون أما الصوف، ولبس السبح بحمل يعرفون كانوا العارش القرن يف املرائني
«األخالق» كلمة حول الخشوع طواف ويطوفون «الضمري»، عن كثريًا فيتحدثون العرص

الظروف. أكثر يف «الوطنية» باسم ويلوذون
التماسيح بأفواه وأفواههم بالعقارب معارصيه ألسنة شبه الشعراني كان وإذا
ونرى الرشكات، عقود من ا حدٍّ أمىض معارصينا ألسنة نرى فإنا بالسفن، وبطونهم
عىل املستعان وهللا املحيط. من أوسع بطونهم ونرى املدافع، أفواه من أخطر أفواههم

الزمان. هذا أهل
الشعراني، كتب يف رأيناه كما العارش القرن يف املرصي املجتمع صورنا فقد بعد أما
القلم يسلم أن نود وكنا الحارض، العرص يف املجتمع مالمح بعض فصور القلم وانزلق
وشقي مرص عانتهما عهدين بني باملوازنة قىض البحث واجب ولكن االنزالق، هذا من

املرصيون. بهما
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أريد، كنت ما إىل صده يف أصل فلم املوازنة، هذه عن القلم رصف يف جهدت وقد
املجتمع فلوثوا عنهم سكتت املقادير أن ظنوا من تذكري يف تنفع الوخزات هذه ولعل

تلويث. أقبح املرصي
أن أذكر فإني البحث، هذا ختام يف فاصلة كلمة إىل يتشوف القارئ كان فإذا
أما يصنعون. ما بعواقب يبرصهم من يشجعون كانوا العارش القرن يف املرصيني
رعاية يف الرجال بواجب باحث يذكرهم أن أبًدا يرسهم فال العرص هذا يف املرصيون

العدل.
الكلمات؟ هذه أسطر وأنا الشوك عىل أميش ترونني أال

الحديث! العرص يف «الضمائر» أهل يا غفرانكم
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مؤلفاتالصوفية يف العربية اللهجات حياة

متصلة أدبية فائدة من يخلو ال أنه عليه شجعني ثم الفصل. هذا كتابة يف طويًال ترددت
األقطار مختلف يف اللهجات تطور يدرسوا أن يهمهم ملن توجيه إنشائه ويف بالتصوف،

العربية.

الناس لعامة األغلب يف يكتبون الصوفية

تخري يف يبالغون ال فهم الناس، لعامة يكتبون األغلب يف الصوفية أن الفكرة وخالصة
مصنفاتهم يف نرى ذلك أجل ومن األساليب، صقل يف يدققون وال األلفاظ من الفصيح
يتفق وقد والخطباء، والشعراء الكتاب من يعارصهم من عند نجدها ال وتعابري ألفاًظا
أيًضا ويتفق املعجمات، يف إليها الرجوع يعرس ألفاًظا عندهم نرى أن كثرية أحيان يف
يغلب أن كذلك ويحدث القديم، النحو قواعد تنكرها صياغة الجمل يصوغون نراهم أن
هو أصيل أساس عىل تقوم عندهم البالغة أن عىل يدل مما وذلك اإلعراب، إغفال عليهم

الناس. سواد إىل األخالقية الدعوة تبليغ
األصل يف فالبالغة الغافلني، من يكونوا لم القوم أولئك أن ندرك التأمل من وبقليل
الخواص، به تخاطب عما يختلف أن يجب العوام به تخاطب وما املخاطب، إقناع هي

البلغاء. عنه نهى الذي العي يف الكاتب وقع وإال
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بالدهم باختالف وألفاظهم الكتاب أساليب اختالف

يعيشون الذي القطر باختالف وأساليبهم ألفاظهم تختلف الكتاب فصحاء أن الحق ومن
أجانب كانوا وإن بغداد سيطرة تحت عاشوا الذين الكتاب إال ذلك من يستثنى وال فيه،
يكتب كان ما نحو عىل يكتب من واألندلسيني املرصيني الكتاب يف نرى فقد العراق، عن
والشعراء الكتاب ألفاظ نستقرئ ومضينا هؤالء خلينا فإذا العميد، ابن أو الجاحظ
(النثر كتاب أنشئ وأنا استطعت وقد األقاليم، باختالف تختلف محلية مالمح فيها رأينا
وتعابري ألفاًظا املرصي يوسف بن أحمد عند أن فبينت ذلك، من يشء عىل أدل أن الفني)
العراقية، البيئات غري يف تعرف ال ألفاًظا األزدي ر املطهَّ عند وأن مرصية، صميمها يف هي
إال يعرفها ال وتعابري ألفاًظا فيه أن الحظت البويطي ألفه الذي األم كتاب مراجعة وعند

املرصيون. الفالحون
العربية اللغة ألن مكان؛ كل يف يُلحظ أن ويجب األصل، هو به أقول الذي وهذا
هذه يف العربية واللغة كثرية، خصائص عنها فورثت قوية لغات لها كانت بالًدا احتلت
والسورية املرصية الصحف بني أقارن أن مرة يل بدا فقد ذلك، من شيئًا تعاني األيام
«إشاعة» تقول: املرصية فالصحف والتعابري، األلفاظ اختالف من كثرية شواهد فرأيت
يف كلمة أبوه ونرش أهله عن مرصي طفل غاب وإذا «شائعة» تقول: السورية والصحف
أبوه وكتب أهله عن شامي طفل غاب وإذا اللون». «قمحي قال: عليه لداللة الصحف

اللون». «حنطي قال: عنه للبحث كلمة
يقولون: وهم «الفصل» نقول: املدرسة يف فنحن االصطالحية، األلفاظ يف يقال وكذلك
هم: فيقولون «الجامعة» ونقول: «الفرض» يقولون: وهم «الواجب» ونقول: «الصف»

تفصيل.2 إىل عليها النص يحتاج ال ا جدٍّ مفهومة مسألة وهذه «الكلية»،1

تسمى والهالل املقتطف أصحاب لغة يف كانت أنها املرصية الجامعة نشأة أدرس وأنا الحظت 1

املرصية. «الكلية»
األقاليم، باختالف أنفسهم الكتاب عند تختلف مثًال الفرنسية فاللغة العربية باللغة ا خاصٍّ هذا ليس 2

طوال. أبحاث ذلك يف الفرنيس األدب ولرجال
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لبالدهم القدماء عصبية

عنده تقع ال فاألديب االختالف، كل األدب كتب عن يختلف آخر جو الصوفية كتب ويف
القرن يف األدباء أقطاب يحاكي أن عنده األصل ألن منه؛ بالرغم إال املحلية األلفاظ
الذين وبالعوام فيه، يعيش الذي بالوطن مأخوذ وهو فيكتب الصويف أما والرابع، الثالث
الصبغة نجد ولهذا يقع؛ أين يبايل وال الزخرف، يحتقر األصل يف وهو إليه، يختلفون

استثناء.3 بال الصوفية ألفها التي الكتب جميع تغمر املحلية
يعيشون الذين الصوفية من نأخذه مثل وهو به، االستئناس يمكن قريب مثل وهنا
عهدهم طال األحمدية ألن ذلك كان وإنما الشاذلية؛ ألفاظ غري األحمدية فألفاظ مرص، يف
خصائص ولها مغربية، األصل يف فألفاظهم الشاذلية أما النيل، وادي يف الفقراء بصحبة

األحمديون. يعرفها ال

الصوفية كتب يف املدنية األلفاظ

املتصلة األلفاظ أعني املدنية، األلفاظ هي الصوفية من نأخذها التي املحلية األلفاظ وأكثر
صورة عىل األغلب يف بقيت فقد النفوس أحوال تعني التي الفكرية األلفاظ باملعاش،
مباحث وتحديدها تفسريها يف وأنشأوا الحرص، أشد عليها حرصوا الصوفية ألن واحدة:
ألفاظ عن تختلف قد املتأخرين ألفاظ أن يمنع ال ذلك كان وإن األهمية، من جانب عىل

االختالف. بعض املتقدمني
أن أذكر فما الصوفية، لكتب اللغوية الدراسة عند تقيد التي هي املعاشية واأللفاظ
و«العتماني»،4 «الجديد» يقول: وإنما والدنانري، الدارهم ذكر من أكثر مثًال الشعراني
كان وإنما «األدب»؛ يقول: وإنما املكاييل، عن يتكلم وهو الصاع من أكثر أنه أذكر وما
اختيار يف التأنق وألن يفهمون؛ بما الناس يخاطبوا أن الصوفية عند األصل ألن ذلك
القلوب. رجال عنه يتنزه أن يجب والخيالء الزهو من نوع عندهم هو والتعابري األلفاظ

الكالم يف (التقرص اللسان آفات من الغزايل عد وقد الصوفية، يوجبه أمر والتنميق الزخرف ترك 3

للخطابة). املدعني املتفاصحني عادة به جرت وما فيه والتصنع والفصاحة السجع وتكلف بالتشدق
.١٢٦ صفحة ٣ جزء األحياء انظر

آفات عن الشعراني كالم من قلناه فيما شاهده مر وقد العتامنة، عىل العتماني يجمع والشعراني 4

األعراس.
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العربية؟ اللهجات تطور عىل للداللة الفصل هذا يف تدرس التي الكتب هي ما ولكن
األلفاظ أحس ال أن أخىش ولكنني ذلك أحب كنت والعراق؟ الشام كتب بعض أتدرس
أن إال يبق فلم املحلية، الصبغة من فيها ما عىل يدلني قويٍّا إحساًسا والشامية العراقية
كنت ألني الشعراني؛ ألفاظ بتقييد األنس كل أنست أني أذكر وهنا مرصية، كتبًا ندرس
الشعراني فألفاظ فيه، نشأت الذي البلد يجاور بلد يف نشأ قد وهو طفولتي، يف أسمعها
الخوايل العصور يف الناس ألن قاهرية؛ تكون أن قبل سنرتيسية أو شعراوية ألفاظ هي
األصلية، نشأتهم إىل بالنسبة يتميزون وكانوا التعصب، أشد لبالدهم يتعصون كانوا
فالسيوطي منسوب: وهو إال يعرف وال الرجل اسم ينىس أن كثرية أحيان يف يحدث وقد
هؤالء أمثال والسبكي، واألجهوري والشنشوري والشعراني واألسنوي واألشموني واملحيل

الطبقات. كتب إىل بالرجوع إال أسماؤهم تعرف ال وقد منسوبني، يعَرفون
أهل إال اإلحساس تمام يحسها ال كثرية ألفاًظا الشعراني عند أن املؤكد ومن
ببعض بعضهم األقاليم أهايل ربط فيها يقل كان العارش القرن يف مرص ألن املنوفية؛
األلفاظ توحيد يف شديًدا تأثريًا يؤثر األيام هذه يف الصحف ذيوع أن ومع املواصالت. لقلة
جليٍّا ذلك ويظهر القاهريون، يعرفها ال محلية ألفاًظا إقليم كل ألهل نجد فإنا والتعابري،

رحاب؟ أبو خليل يتكلم كما الجزار علوي يتكلم وهل النواب، مجلس مناقشات يف
«خرج» إنه فيقول: رجًال يشتم مرة رأيته الصعيدية، لغته عليه تغلب صديق ولنا
زي «فالن املنوفية: أهل قول من قريبة تكون فهل بالضبط، مدلولها أفهم لم كلمة وهي

الخرج»؟5 رشابة
أو شعراوية ألفاظ هي الشعراني ألفاظ أن القارئ ليعرف هذا عىل نصصت وإنما
مدينة مثل يف املحلية األلفاظ تثبت أن العسري من فإن قاهرية، كلها وليست سنرتيسية،
واألساليب. األلفاظ موروث عىل الحرص قليلة الكبرية املدائن ألن قرون؛ أربعة القاهرة
التي األلفاظ أما سنرتيس، يف حية تزال ال التي األلفاظ هي عليها أنص التي واأللفاظ
رشح إىل يحتاج تحقيقها ألن اإلغفال؛ كل فسأغفلها السياق بفضل إال أفهمها ولم ماتت

طويل.

اإلدراك تمام يدركها ال صورة لفظة فلكل املحلية، األلفاظ بني الدقيقة الفروق إدراك ا جدٍّ الصعب من 5

فيه. شاع الذي البلد أهل إال

360



الصوفية مؤلفات يف العربية اللهجات حياة

املرصية والتعابري األلفاظ من طائفة

الفضول. إىل أنسب أن ذلك فعلت إن أخىش عبارة؟ يف كلمة كل أنذكر نصنع؟ ماذا ولكن
أرى ولكني الصفحات، ومن الكتب من أمكنتها وحفظت كثرية ألفاًظا قيدت لقد
املناهج يضاد ما هذا يف وليس املراجع، فأغفل تصديق إىل القارئ أدعو أن الخري من
كذلك، هنا األمر وليس النص، غرابة عند إال يكون ال املرجع ذكر ألن البحث؛ يف العلمية
الشعراني كتب يف األدبي والجو صفحة، كل يف مبثوثة الشعراني عند البلدية األلفاظ فإن
إىل يحتاج أن من أظهر الغزايل مثل رجل وبني بينه والفرق املرصية، باألخيلة يتأرج

بيان.
والتعابري: األلفاظ من عنده ما بعض وإليكم

— جماعة له طلع — قافيته جر — عليه عزم — الَخلبوص — برطله — بهدله
— النفس حالوة — غًدا أي: بكرة نزوركم — املسقاة — الرسمال6 — إخوان يا دستور
الجديد: — عمه بابنة ممحون — البغايا أي الخطا: بنات — بََلَصه — جبة له يلبس
— الحرافيش الرجال — ذلك من أعتقني — ألجله أي غضبه: عىل غضب عملة.7 اسم
— وعافية بخري طيب أنت — اللسان زفر — عينه زغلت — راسك يعيش — عليك باهلل
— الكنز أي املطلب: — الخرج — مبسوط رجل — عايق جمع العياق: — خاطرك كلف
— مغفلني ناس — الروح طول — الجراب رأسه دخلت — الحمري دعاء طرش: طرش
— األطفال به يخوف شبح البعوة: — اليهودي أو القبطي أي املعلم: — السخن الخبز
جس — الطرطور — الباء بكرس البشت: — طول عىل طول عىل — بدنه طيقان يسد
الثوب من قماش قطعة رشموطة: — القهر من مات — والسالم ذلك هو — املخاضة
هللا رحم — جرسوه — شنكلوه — عليش وال فيش ال رجل — سمن شوية — امللبوس
الشفيع أي السياق: — املحروسة مرص — زوجته مسكوا — الشباك — وخفف زار من

زرق املنوفية أهل لغة يف أيًضا هو والرسمال املحصول، أي: الرسمال، قليل رجل الشعراني: كالم يف 6

البطيخ. به ويسبخ الحمام
بالش!» يبق بكرة بجديد: خرب هلل «يا املثل: يف حية تزال ال ولكنها زمان منذ العملة هذه انقرضت 7
(خروف يقول: سنرتيس يف املنادي يزال ال ولكن العملة هذه انقرضت فقد (الفضة) وهو نظري ولها
فضة) (عرشين بلدنا يف يسمى يزال ال التعريفة والقرش فضة) ألف وحالوته العرص، امبارح ضاع

يأخذها. فضة خمسة له واليل تتحاسب تعالوا كالمهم: ومن
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جعله أي خفريًا: عمله — فلوسه يطلب — انعوج — القلب أغمى — عليك الذي الحق —
الحاصل: — الحاصل تحصيل — سيدي يا كذا هو ما — الحرارة — خوزقوه — خفريًا
حقه يف تكلم — إليه نفسه راحت — العزومة — عليها يحكم زوجها — صغرية حجرة
— املرسلة أي السارحة: البهائم — أرسف أي تجون: — عليه هان ما — ورائه من

أبوك. هو ما وأبوك أخوك هو ما أخوك — الضيعة هي رزقة:

«انظر العابدين. زين اإلمام مرقد املراقد هذه بني ومن تهدم أن قبل البقيع أئمة مراقد
الثاني». الجزء يف العابدين زين أدعية

محلية، كلها بأنها نجزم وما الشعراني، كتب يف كثرية نظائر لها األمثال وهذه
حية بلدنا يف ولكنها مرسيه، املسيو حدثنا كما تونس، يف معروفة مثًال «العياق» فكلمة

سنرتيس: أغاني ومن ا، جدٍّ

منك. قضنا عايق يا جلبية أبو يا

وكانت الثوب اسمه املالبس من عداها وما املرتفني، مالبس من «الجلبية» وكانت
األفراح. يف إال تلبس ال «الجلبية»
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األديب املنشئ عند األدبي الجو عن يختلف الصويف الكاتب عند األدبي الجو

آثار فهي األدب، يف التصوف أثر من ليس هذا ألن االستقصاء؛ نريد ال فنحن بعد أما
يف التصوف بأثر تتصل ألنها بها؛ اهتممنا وإنما الصوفية، كتب بها انطبعت شعبية
ينفع توجيه اإلشارة هذه يف يكون أن راجني الحد هذا عند فلنقف االتصال. بعض األدب

العربية. األقاليم يف اللهجات تطور يدرس أن يهمه من

عظمى منزلة الصوفية عند وله الصالحية، عىل املطل قاسيون جبل الرسم هذا يف يظهر
زعموا). (فيما واألنبياء األولياء قبور من فيه ما لكثرة
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الفنون التصوفيف أثر

واالجتماعية والذوقية الفنية املعاني إذاعة يف الصوفية أثر

يمكن فهل األدب، يف التصوف أثر كيف رأينا وقد ببعض، بعضهما يتصل واألدب الفن
أيًضا؟ الفن يف أثر بأنه الحكم

ذلك وفصلنا الفنون، حاربوا الصوفية أن الغزايل) عند (األخالق كتاب يف بينا لقد
بأنهم القول: يمكن فكيف هناك؛ نفصلناه ما هنا نجمل أن نريد وما شافيًا، تفصيًال

الفنون؟ إذاعة عىل ساعدوا
نرشها عىل ساعدوا ولكنهم النظرية، الوجهة من الفنون حاربوا الصوفية أن الحق

البيان: وإليكم والعملية. الذوقية الوجهة من
غري يف وسنرى الغناء1 عىل قامت كلها حياتهم ولكن الغناء حاربوا الصوفية إن
األمر كان وربما الصوفية، البيئات من نبغوا مرص يف الغناء أقطاب أكثر أن الفصل هذا
سنني منذ قامت التي الضجة ننىس وكيف اإلسالمية، األقطار من مرص غري يف كذلك
املال بفضل يعيشون العاطلني من جماعة إنهم يومئذ: قيل لقد املولوية؟ جماعة ضد
ولكن يذكرون، وهم الرقص طرائق من يبتدعونه بما اإلسالم إىل ويسيئون املوقوف،
أساليب من يبتكرون بما الذوقية الثقافة نرش عىل يعينون إنهم عنهم: الدفاع يف قيل

الغناء.2

وهو تغنيه جارية له كانت الفاشاني الفيض محسن مال أن الشهرستاني الدين هبة السيد حدثني 1

والصفاء. الروحانية بأنفاس يعطرها الصالة عند الغناء يرى كان الصويف ذلك بأن يشهد وهذا يصيل.
الشعراء: أحد قول الرقص نقد يف قيل ما طريف من 2
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أقوى من األغلب يف يكونون قد يشء عن ينهون من أن ندرك االستقراء من وبقليل
ولكنهم الغناء، من الفجور إيل يدعو ما أو الغناء، عن نهوا فالصوفية اليشء، لذلك الدعاة

العفيف. الغناء يف برعوا مما أكثر الفاجر الغناء يف برعوا عمليٍّا
الفنون، يف التفوق أساس والذوق الذوق، عىل قامت الصوفية حياة أن ننىس وكيف
يسمع. وما يقرأ، وما ينظر ما جميع يف املعاني يلتمس ذواقة رجل هو الحق فالصويف
الفجرة ألن التشبيب؛ أشعار سيما وال الجيد بالشعر الناس أعرف الصوفية كان هنا ومن
وبراعة والطباع، للغرائز الفهم عليهم وغلب الذوق، ودقة الحس، برقة عرفوا الشعراء من
التي املعاني يعاقرون وهم الحوائل، وجوههم من رفعت التي هي التذوق يف الصوفية

الحواس. شعراء اخرتعها
فصلنا فقد والغناء، األدب يف الصوفية صنع عما نتكلم أن الفصل هذا يف نريد وما

التماثيل. من صنعوا عما نتكلم أن نريد وإنما الكتاب، هذا من كثرية مواطن يف ذلك
النحت حاربوا الذين وهم وكيف التماثيل؟ إقامة الصوفية عرف وهل تماثيل…؟

والتصوير؟
بألوان اإلسالمية املدن يجملوا أن واستطاعوا التمثال عرفوا الصوفية أن الحق
التماثيل بألوف مزدانة األوربية املدن ترى أن يروعك كان وإذا التماثيل، من مختلفات

التماثيل. بألوف اإلسالمية املدن زينوا الصوفية أن أيًضا فاعرف
العباس أبي أو الدسوقي، إبراهيم أو البدوي، للسيد تمثاًال وضعوا هل كيف؟ ولكن
األنصاب حاربوا أنفسهم والصوفية قاطًعا. تحريًما محرمة التماثيل إقامة إن املريس؟

التماثيل. عرفوا بأنهم أجزم ذلك مع ولكني صحيح، هذا … واألوثان واألصنام

م��س��ت��ح��ي��ل ب��أم��ر ج��ئ��ت��م ل��ق��د ج��ي��ل ش��ر ال��ت��ص��وف ج��ي��ل أي��ا
ل��ي وارق��ص��وا ال��ب��ه��ائ��م أك��ل ك��ل��وا ف��ي��ك��م: ال��ل��ه ق��ال ال��ق��رآن أف��ي

أسلوب هو وإنما صحيحة، إسالمية أصول إىل رجعه يمكن ال األذكار حلقات يف والتواجد والرقص
كانوا اآللهة فبعض الوثنية عهود يف شائقة صور له وكانت القديمة، الديانات يف الناس عرفه قديم
املدائح كتاب يف بينا وقد واملجون، والغناء بالرقص إليهم يتقربوا أن ألتباعهم يحبون وكانوا ظرفاء
يقيمها كان التي للمآتم رجعة هي الحسني عىل للبكاء تقام التي املآتم بأن يقول: رأيًا هناك أن النبوية
كتاب من الثانية الطبعة يف أفروديت بن أدونيس مأساة فصلنا وقد أدونيس. عىل للبكاء اليونانيون

(البدائع).
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ويتواجدون. يذكرون الهند صوفية من جماعة

يؤدي التمجيد من نوًعا إال األرضحة قباب كانت وهل والقباب، األرضحة يف عرفوها
التماثيل؟ تؤديه ما

التي والتعظيم التبجيل شارات هي والصالحني لألولياء تقام التي العالية القباب إن
والحوارض والدساكر القرى تزور أن ولك املسلمني. من ذكراهم تخليد يجب ملن تقام

األولياء. ذكريات تخليد يف الصوفية افتن كيف لرتى
عظماءنا نخلد ونحن التماثيل، بإقامة وقديسيهم عظماءهم يخلدون األوربيني إن
عظمة لريوا الزائرون إليه يحج مما األوربية التماثيل كانت وإذا القباب، بإقامة وأولياءنا
عظمة لريوا الزائرون؛ إليه يحج مما اإلسالمية املواطن يف والقباب فاألرضحة الفنون

الفنون.3

«وكان مرو: عىل الكالم يف ياقوت قال وامللوك. للوالة أقيمت ثم لألولياء، أوًال تقام القباب كانت 3

مقيًما زال وما بالده، سائر عىل اختارها قد ملكه سعة عىل السلجوقي شاه ملك سنجرين السلطان
يوم»، مسرية من تظهر زرقاء وقبتها الجامع، إىل شباك لها عظيمة قبة يف بها وقربه مات، أن إىل بها
استباح وقد ملحوظ، الديني املعنى أن ذلك ومعنى بالجامع، موصولة القبة أن يالحظ ذلك مع والقارئ
عىل تتوهج قبة رأيت أني وأذكر وكربالء، الكاظمية قباب يف معروف هو كما القباب، تذهيب الصوفية
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والبنائني؟ املهندسني من كانوا الصوفية أن ذلك معنى وهل تقول: قد
ينوهون نراهم ولهذا جدال؛ بال وحيهم من كانت الفنية الروائع تلك بأن وأجيب
األمم يف البدعة هذه أذاعوا الذين أنفسهم وهم مبتهلني، داعني إليها ويحجون باملزارات
أقامها بدعة ظل يف برفاته يعيش ملسو هيلع هللا ىلص فهو الرسول، قرب إىل صداها وصل حتى اإلسالمية

املتصوفون.
ألوف يتمثل أن وله القباب، إقامة يف أنفقت التي الدنانري ماليني يتمثل أن وللقارئ
املعاني رقي يف كله ذلك صنع كيف يتمثل أن وله القباب، بتزيني أولعوا الذين الفنانني
األرضحة بتشييد األمم تقوم كانت كيف يتمثل أن وله الهندسية، واألوضاع الذوقية،

الفنون.4 نهوض يف بليغ تأثري لهم كان الصوفية أن ليعرف القباب؛ وتزيني
والتمثال: الرضيح بني الفرق إىل اإلشارة من بد ال ولكن

فرياد الرضيح أما تراه، أن بعد العيون عنه وتنرصف فقط، للفكرة التمثال إن
يحج علمية معاهد األرضحة كانت كيف ترى ألست والتثقيف، للتهذيب ويراد للفكرة
تتبع أن املألوف من صار كيف ترى ألست واملساء؟ الصباح يف العلم طالبوا إليها
وإنما صماء، فنية كتلة يكن لم الرضيح بأن يشعرك هذا إن واملساجد؟ بالزوايا األرضحة

واالجتماعية. والذوقية الروحية املعاني من لطائفة مرجًعا كان
االجتماعية؟ املعاني هي فما والذوقية، الروحية املعاني فهمنا

تقام أسبوعية حفلة وهي «الحرضة» يسمى بما غالبًا يتبع رضيح كل نرى إننا
بعض نرى ثم والروحية، الذوقية الوجهة من ينفع وهذا األوراد، وقراءة والغناء للذكر

كرم طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري قبة أنها فعرفت النجف إىل طريقي يف وأنا بالسيارة ساعة بعد
وجهه. هللا

تزيني يف يؤثروا أن واستطاعوا عظيًما، نبوًغا واملساجد األرضحة تزيني يف املسلمون الفنانون نبغ 4

أبو محمد. (هللا. كلمات الكنائس أركان عىل يرسم من النصارى الفنانني من فكان األوربية: الكنائس
باشا الجمال القادر عبد محارضات سمعوا والذين فنية. حلية أنها يظن وهو عيل) عثمان. عمر. بكر.
والنجف وكربالء الكاظمية قاب رأينا وقد القاهرة. مساجد يف الفنون قيمة يعرفون املرصية اإلذاعة يف
وقد التصوف، أثر من أيًضا فهي املصاحف، كتابة هذا إىل ألضفنا شئنا ولو األعاجيب، من فرأيناها
مخطوطة نسخة باريس جامع مكتبة يف رأينا فقد األدبية، الكتب بعض إىل املصاحف كتابة فن انتقل
مذهبة نسخة بإهدائه الطغاة بعض إىل خلدون ابن تقرب ذلك قبل ومن الحريري، مقامات من مذهبة

للبوصريي. الربدة قصيدة من
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التصوف. يف مكانة له وكانت بغداد يف الكرخي معروف قبة

الوجهة من شديد تأثري لها املوالد وهذه السنوية، املوالد حوله تقام أن يوجب األرضحة
بعض، عن بعضهم ويأخذ الناس فيه يتالقى موسم أوًال فهي واالقتصادية االجتماعية
وهي املوالد. تخلقها التعارف من ألوان عىل تعتمد القديمة األزمنة يف املصاهرات وكانت
أسواق ثالثًا وهي والتهريج. الشعوذة حتى واملبتكرات، الفنون فيها تربز معارض ثانيًا
ذلك تعرف والحكومات الجيوب. بها وتعمر والصناعات التجارات فيها تروج جامعة
من أيًضا هي ولتنتفع بعض؛ من بعضهم الناس لينتفع املوالد إقامة عىل تشجع وهي

الحديدية. السكك موارد
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مرص يحسدون واألملانية واإلنجليزية الفرنسية األقطار يف التجار أن الظن وأغلب
بسوق ليظفروا ومريديه وأتباعه بزواره نقلوه لو ويودون البدوي»، السيد «مقام عىل

واألمثال.5 النظائر قليلة رابحة
ما يؤيد وهذا والفتون، والدنس الرجس فيها يكثر املوالد أن عىل الناس اتفق وقد
يعلن ال والهدى الحياة، تنهض حيث إال تنهض ال والفواحش واملفاسد فاملفاتن به: نقول

الضالل. يعلن كما الحياة عن

من كثري كان فقد ببعض: بعضها املرصية األقاليم ربط يف ا جدٍّ شديد تأثري البدوي السيد ملقام كان 5

البدوي. السيد مولد بمناسبة إال الشمالية مرص عن شيئًا يعرفون وال القاهرة يرون ال الصعيد أهل
الفارسية باألقاليم العراقية األقاليم ربط يف املقدسة» «العتبات تصنع ما إىل العراق يف وأنا تنبهت وقد
ليتربكوا بعيدة؛ أقطار من يفدون الحجاج من طوائف يجد كربالء أو النجف يزور والذي والهندية:
الوجهة من إيران وبني العراق بني الصالت قويت أن ذلك أثر من وكان مراقدهم، يف األئمة بزيارة
املدارس ومكتبات إيرانية. مدرسة فيها ذلك ومع األجنبية، املدارس من النجف مدينة خلت وقد الروحية.
وقد الفارسية. باللغة املكتوبة والصوفية الدينية املؤلفات فيها تكثر الحيدري بالحرم امللحقة الدينية
صالحة يجعلها خاص طراز عىل بنيت كثرية بيوت والكاظمية وكربالء النجف ويف بنفيس. ذلك شهدت
والوجهة االقتصادية الوجهة من شديد تأثري ولهذا العتبات؛ لزيارة بعيدة بالد من الوافدين إليواء

يشعرون. ال حيث من بعض عن بعضهم ينقل فالناس االجتماعية:
العراق)، يف املريضة (ليىل كتاب يف وصفتها وقد السالم)، (وادي تسمى واسعة جبانة النجف ويف
أن يؤكدون وهم الربزخ، يف الحساب من يعايف الوادي ذلك يف يدفن من بأن هناك االعتقاد شاع وقد
الشاهد: يقوم وهنا األموات، ماليني يبتلع أن عىل قادر فهو يوم، مسرية طوله بأن تقول: اآلثار بعض
الصايف أحمد شاعرهم سخر وقد هنالك، موتاهم يدفنوا أن يحبون من إيران وأهل الهند أهل فمن
سخر الذي املحصول هذا ولكن جنائز»، بلده «محصول أن إىل قصائده بعض يف أشار حني ذلك من
من الحرية أصاب ما النجف ألصاب املؤمنني أمري قرب ولوال النجف، عمران أسباب من هو الصايف منه

الخراب.
واملغرب والشام مرص يف البالد من لكثري الثمرات من كانت املزارات هذه أن نرى التأمل وعند
الحديث الجيل يف الشبان أرص ومنذ املدنية التعاليم شاعت منذ سلطانها ضعف وقد والعراق، والحجاز

هوامد. أحجار بأنها االعتقاد عىل
متصلة تاريخية ظاهرة نسجل وإنما والعقل، املنطق باسم القضية هذه يف نحكم أن نريد وما
واالجتماعية االقتصادية النواحي من الناس حيوات يف شديد تأثري الظاهرة لهذه وكان بالتصوف،
القليل من وهل الدولية. باملعارض شبيهة املوالد من حولها يقام بما املزارات تلك كانت فقد والعلمية،
إن وكربالء؟ النجف يف املقدسة األماكن لتجميل الدنانري ألوف البهرة سلطان ينفق أن العراق ملنفعة

حني. كل يف العقل إىل يحتكم ال املجتمع بأرسار البصري الرجل
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التماثيل؟ بإقامة الفنون نرش عىل ساعدوا الصوفية أن اآلن أعرفتم
الرشد معاني فيهم وتنرش والباطل، الحق عىل الناس تجمع والقباب األرضحة إن
من مزاج صميمها يف والحياة والفساد، الصالح مذاهب اعتناق عىل وتحملهم والغواية،

والضالل. والهدى والغي، والرشد والرش، الخري
فيجيء دينية فكرة عىل تقوم كانت ألنها املوالد؛ تضعضع عىل آسف وأنا هذا أقول
أصًال الرش فيها يجيء مدنية مواسم محلها حلت وقد تبًعا، الرش ويجيء أصًال الخري

تبًعا. الخري ويجيء
عىل ساعدوا الصوفية أن أسجل أن يهمني وإنما الحقيقة، هذه أرشح أن يهمني وما
الفنون. حاربوا بأنهم تشهد الظواهر كانت وإن والفنية، الذوقية مذاهبه يف املجتمع رقي
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مبارك زكي بقلم

.Conclusion الفرنسيون يسميه ما بالخاتمة نريد
القارئ تعرف إذ بعد قصرية، وقفة الجزء هذا خاتمة عند نقف أن من بدٌّ يكن ولم
يف كان فلعله األنس، كل به وأنسنا األنس، بعض بنا أنس إذ وبعد إليه، وتعرفنا إلينا
لم وأدغال شعاب يف نتوعر يرانا وهو يحار ال وكيف الكتاب، فاتحة يقرأ وهو حرية
إىل الصعب من ينتقل املؤلف فريى ينظر وهو زادت حريته ولعل قبل، من أحد يسلكها
املئات مطالعة عىل القارئ صرب وقد نرجو ولكنا الصوفية، املضايق اقتحام يف األصعب
الدرس، يستحق خاص أدب لهم كان الصوفية أن إىل اطمأن يكون أن الصفحات من

الطوال. األعوام فيه ينفقوا أن الباحثني عىل ويوجب
أدب فهو خاص، لون له الصويف األدب بأن وثق قد القارئ بأن نحكم أن ونستطيع
إال خطوة يخطون ال كانوا قوم أدب هو الفلسفية، باملعاني املحمل األدب هو الفكرة،
وسائل من وسيلة كان وإنما صناعة، عندهم األدب يكن ولم األخالقية، الفكرة من بوحي

القلوب. وخواطر النفوس أزمات عن التعبري
بنية إليه يدخل الذي للقارئ يصلح وإنما قارئ، لكل يصلح ال األدب من الفن وهذا
كالنور هو األقوياء، أمعاء غري تحتمله ال الذي الدسم كالطعام هو املحراب، إىل يدخل كما
واألبصار. البصائر أصحاء غري مواجهته يستطيع وال الرمد، العيون عنه تعجز الذي
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اطلع وأنه جديًدا، خلًقا خلق أنه املاضية الصفحات بعد يشعر القارئ أن ذلك وآية
ألوان وبني بينه بأن يؤمن أصبح وأنه عهد، بها له يكن لم والبيان الفكر من آفاق عىل

اليوم. قبل إليها يتنبه لم وعقلية روحية صلة الوجود
لهو مادة دائًما يكن لم األدب بأن القارئ أقنعت املاضية الصفحات أن املؤكد ومن

ووجدان. وعقل فكر مادة نواحيه بعض يف كان وإنما ومجون، وعبث وفتنة
عليه املفروض من وأن يقرأ، ما نقد عن مسئول القارئ أن عرف يكون أن بد وال

الرجال. آثار يواجه أن قبل وعقلية ولغوية علمية بثقافة يتزود أن
الحواس يفتن ما عىل األدبية اآلثار تقرص أن الجهل من أنه إىل تنبه يكون أن بد وال
من العربي األدب تاريخ يخلو أن العار من وأنه والشعراء، والخطباء الكتاب أقوال من
الفلسفية الدراسات عىل أعمارهم قرصوا الذين والخطباء والشعراء الكتاب عن الحديث
عىل ناس قرصه وإن والوجدان، والقلب العقل صورة هو األصل يف فاألدب واألخالقية،

واألمثال. الحكم ومأثور والنسيب واملجازات والتشبيهات األوصاف
فقد مقبول، عذر فلهم والربيق الزخرف عن أدبهم يف شغلوا الصوفية كان وإذا
ثورات يسجلوا أن أرادوا ألنهم الربيق؛ من وتنفر الزخرف، تبغض مسالك لهم كانت

املعاني. بغري يشغل ملن يتم ال وذلك أمينًا، تسجيًال والقلوب والنفوس الخواطر
كان فقد رائع، أدب لهم كان الصوفية أن قررنا حني التاريخ عىل نفرت لم ونحن
فقرات من عنهم أثر بما تزخر األدب كتب وكانت األول، الصدر منذ ذلك يعرفون أسالفنا
الناس واصطلح الفساد، شاع حني إال الصوفية أقوال عن املؤلفون يسكت ولم وأسجاع،
وأخبار واألوصاف التشبيهات ميادين يف والشعر النثر من املأثور هو األدب أن عىل

والظرفاء. املغنني
االنقطاع، كل تنقطع كادت ماضينا وبني بيننا الصلة بأن نرصح أن علينا ويعز

سفيان؟ عن الغزايل ينقل حني سفيان من ويعرف الغزايل كتب يقرأ الذي فمن
حي اسمه بأن ياقوت حكم الذي سفيان هو العرص هذا أهل يجهله الذي وسفيان

ياقوت؟ عليه تكلم موطن أي ويف هو؟ فمن القيامة، يوم إىل
الورع، كتاب يف حنبل بن أحمد اإلمام به اهتم الذي الثوري سعيد بن سفيان هو
سفيان رأيت ثم بهما تتصدق أن تريد فلسني معك أن لو ثابت: بن عيل فيه قال والذي
صدر يف سفيان رأيت وما يده، يف تضعهما أن من تمتنع ال أنك لظننت تعرفه ال وأنت
طريق يف سفيان ورأيت ركبتيه. بني ويجمع الحائط جانب إىل يقعد كان قط، مجلس

دوانيق. وأربعة بدرهم عليه ما كل فقومت مكة
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الجيل. هذا أبناء جهله وإن عظيم هذا وسفيان
بمغزيل. أكفيك وأنا العلم اطلب بني، يا له: قالت فقد عظيمة، كانت وأمه

ينكره ما يرى حني الدم يبول وكان الناس، مصاير عىل الجزع شديد سفيان وكان
سفيان فيه أرى كنت الذي اليوم قال: املهلهل بن صدقة بن سعيد حدث آدم؛ بني عىل
بك أبطأ ما مهلهل، أبا يا يل: فقال أتيته ثم أياًما عنه فأبطأت العني، قرير كنت الثوري
قال: ثم فبكى الناس طريق عن ناحية فاعتزلنا الجبانة إىل فأخرجني يدي أخذ ثم عنا؟
به ينطق لم وإن املوت يتمنى اليوم فقلبي املوت، أكره اليوم قبل كنت قد مهلهل، أبا يا
ال أن استطعت إن يل: قال ثم وفسادهم، الناس لتغري فقال: ذلك؟ ولم فقلت: لساني.
األمراء، هؤالء إتيان واحذر جهازك، مرمة همك وليكن فافعل، أحًدا هذا زمانك يف تخالط
جميع عن باالستغناء وعليك ينوبك، فيما إليه وافزع إليه، حوائجك يف هللا إىل وارغب
أحًدا بالكوفة اليوم أعلم ما فوهللا الحوائج، عنده تعظم ال من إىل حوائجك وارفع الناس.
ويقول: ويجيء يذهب عيل، كتمها ثم أقرضني دارهم عرشة قرض يف إليه فزعت لو

فأقرضته! فاستقرضني سفيان جاءني
فقد البيان عذوبة يف الغايات غاية هو والربيق الزخرف من الخايل الحديث وهذا
عليه وتعتمد به تثق الذي ذا فمن أهل، له هم بما ورماهم عنهم، هللا عفا آدم، بني فضح

والكربياء. واالستطالة املن من يعفيك ثم
وصمة الوصمة تلك من العربي األدب تاريخ رحموا الذين هم الصوفية وأدباء
يكدروا أن استطاعوا الذين هم والوزراء، واألمراء والرؤساء امللوك إىل باملديح التزلف
وكان حساب، ألف لهم يحسبون وامللوك الخلفاء فكان واملسيطرين املتحكمني عىل الحياة
القارئ وسريى الواعظني. بعض له يتعرض ال حتى الحج يف يزهد من الخلفاء من

األدبية. الشجاعة عن الثاني الجزء يف نتكلم حني ذلك شواهد
باب من كالسالمة السلطان باب من السالمة جعلوا الذين هم الصوفية أدباء

األبدان. سالمة فوق األرواح سالمة عندهم فكانت الطبيب،
والصيانة والعزة الكرامة بأريج العربي األدب عطروا الذين هم الصوفية أدباء
الروحية املعاني بإذاعة اإلسالم وحفظوا باملغرب املرشق وصلوا الذين وهم والعفاف،
والخيال الحس عىل يقفوه ولم والعقل، املنطق ترجمان األدب جعلوا الذين وهم والذوقية،

العباس. بني عرص يف األدباء أكثر صنع كما
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املصطلح املعنى عند سنقف إننا وقلنا: التصوف، من نريد عما القارئ فحدثنا بدأنا
وذكرنا والسياسة، والوالء واملودة الحب يف يكون قد التصوف بأن نجزم كنا وإن عليه،
كما األغنياء، قلوب يف يكون الزهد أن إىل أرشنا ثم والتاريخ، األدب من شواهد لذلك
كيف وبينا الخلقية، والشخصية األدبية الشخصية عن وتحدثنا الفقراء. قلوب يف يكون
التأليف ومنهج املصادر عىل تكلمنا ثم األخالق، يف يكون وكيف األدب يف التصوف يكون

الكتاب. وأغراض
التواضع عىل الصوف وداللة العربية، الجزيرة يف التصوف قدم عن فتحدثنا ومضينا
املسيح عن الصوف لبس نقلوا الصوفية أن وبينا الشعبية، األخيلة يف وصورته والخشونة
شئنا ولو ذلك، شواهد وذكرنا محرتمة كلمة كانت (راهب) كلمة أن إىل وأرشنا والرهبان،
الجعفي حسني وصف فقد الورع،1 كتاب يف وردت أنها هناك ذكرناه ما إىل ألضفنا
راهب ينام حني الليل يقوم كان إنه املبارك: بن هللا عبد يف وقيل الراهب، يشبه كان بأنه
اليونانية، (سوفيا) كلمة إىل التصوف كلمة برجع يقول: الذي الرأي خطأ وبينا الرهبان،2

ببعيد. ذلك وليس (صوف) كلمة عن منقولة (سوفيا) كلمة تكون أن وافرتضنا
والنظرة األدبية النظرة بني الفرق فذكرنا األدب يف التصوف عىل الكالم يف أخذنا ثم
األدبية، الثقافة عىل الصوفية وحرص النساك بأدب املؤلفني اهتمام إىل وأرشنا الخلقية،
املعاشية املعاني بعض عن التعبري يف وألفاظهم الصوفية اصطالحات من نماذج وعرضنا
من به اتهموا فيما القول وفصلنا الغموض، إيثار يف مذهبهم عىل ونصصنا واالجتماعية،

الصوفية. أدب فهم إىل القارئ بتوجيه واهتممنا والشعراء، الشعر عىل التجني
زهديات عىل فتكلمنا الزهديات، هي طالئع له كانت الصويف األدب فرأينا نظرنا ثم
يف عما فتكلمنا وانتقلنا التفصيل، من بيشء الريض والرشيف العتاهية وأبي نواس أبي
وسقنا املعاني، أدب هو الصويف األدب بأن وحكمنا املنسية، الذخائر من الصويف األدب

األدبية. األخيلة من الدنيا وصف يف جاء ملا شواهد
وبينا السكندري هللا عطاء ابن حكم فدرسنا الصويف األدب صميم عىل أقبلنا ثم
األدب يف عربي ابن مكانة عن الحديث إىل وانتقلنا والصوفية، األدبية خصائصها

الوجود. بوحدة القائلني أشهر من ألنه طويلة؛ وقفة عنده وقفنا وقد والتصوف،

ص٧٦. 1

(القس). البرصي الحسن يسمون وكانوا ٧٥ 2
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قبل العربية اللغة تعرفه لم درًسا نواحيها جميع من النظرية هذه درسنا وقد
ولكنا العربية، اللغة غري يف والكتاب الشعراء فيها قاله ما نعرض أن النية يف وكان اليوم،
القارئ بأن لواثقون وإنا الضالل، أودية يف القارئ يوقع ما اإلسهاب يف يكون أن خشينا
ما استقصاء أراد إن إال الباحثني، من غرينا إىل الرجوع عن يغنيه ما كتبناه فيما سيجد

واملقبول. املردود من النظرية هذه يف قيل
النظرية، هذه سبيل يف استشهدوا من أشهر وهو الحالج، عن فتحدثنا وانطلقنا
وإنما ماسينيون، أستاذنا ذلك إىل سبقنا فقد نواحيه، جميع من الحالج عن نتحدث ولم
مرصعه وعرضنا النرصانية، النظريات يف أصول من له كان وما مذهبه، بتصوير اكتفينا

الشهيد. الفيلسوف ذلك إليه صار ملا التوجع من صورة هو حزين بأسلوب األليم
بأن الحكم وهو النظرية رس إىل اهتدى الذي الكريم عبد الجيالني عن فصًال وكتبنا
التحامل من بريئة بطريقة عليه وما له ما بينا وقد سواء، الحق أمام واملطيع العايص

واإلرساف.

أمثال الصوفية، املنظومات عىل فتكلمنا ثانية مرة الصويف األدب صميم إىل رجعنا ثم
رضوان، حسن ومنظومات النابليس وأشعار اليافعي ومنظومات عربي ابن منظومات
فصل وهو الرسول، مدح يف الغلو أرسار فيه بينا النبوية املدائح عىل للكالم فصًال وعقدنا

الكتاب. هذا عيون من يعد
بحديث الفارض ابن أشواق وخصصنا هللا، حب يف الهيام عىل فتكلمنا ومضينا

الوجود. بوحدة القائلني: أصدق ومن الهائمني، أشهر من ألنه مستفيض؛
اإلسالمية، املجتمعات لفهم أساًسا التصوف كتب نتخذ كيف نبني أن رأينا ثم

القبول. موقع القارئ من يقعا أن نرجو فصلني ذلك يف فكتبنا العربية، واللهجات
وجيز، فصل وهو الفنون، يف التصوف أثر فيه بينا بفصل األول الجزء وختمنا

الناس. بعض به سينتفع توجيه فيه ولكن

أغراض عرض يف سبق الذي للفصل تذييل وهي األول الجزء خالصة فهذه بعد أما
قطعة الكتاب عنارص يبني الذي املفصل الفهرس عن اإلغناء بعض تغني وهي الكتاب،

الفني. النثر كتاب فهرسنا حني صنعنا كما قطعة
خطوة خطوة معه مىش إن إال الكتاب هذا مؤلف إىل يتعرف لن القارئ أن والواقع
ومن شهرين، يف وال أسبوعني يف يستوعب ال الكتاب هذا فموضوع النهاية، إىل البداية من
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والعقل الفهم من كافية عدة القارئ لها أعد إن إال النظريات هذه تهضم أن العسري
والذوق.

يصل لم وهو الكتاب، هذا لتأليف االستعداد يف سنني قىض بأنه يعرتف واملؤلف
املرصية الجامعة يف أساتذته ومعونة الصرب، ومعونة هللا، بمعونة إال إليه وصل ما إىل

الجزاء. خري عنه هللا جزاهم باريس، وجامعة
األحيان؛ من كثري يف واإليماء الرمز آثر الكتاب هذا مؤلف أن عىل النص من بد وال

األغبياء. إليها فطن لو متاعب إىل تجره قد موضوعات يف خاض ألنه
ترصيح من فيها بما الكتاب هذا موضوعات أن وليعرف ذلك، القارئ فليفهم
واألدب العلم أدعياء من والقهوات األندية أحالس يمضغه مما تكون ألن تصلح ال وتلميح

والبيان.
نرجوهم ولكنا والجمود، الذهن العرصبضيق هذا أهل نتهم أن والعقل الذوق ومعاذ
ظهور منذ قاسينا ما كفانا وقد آثمني، وال عادين وال باغني كنا فما فينا، هللا يتقوا أن
والبغي اإلثم تهمة من حاقد وال حاسد رحمنا فما اليوم، إىل الغزايل) عند (األخالق كتاب

والعدوان:

ل��ي��ا وال ع��ل��يَّ ال م��ن��ه وأخ��رج ال��ه��وى أح��م��ل ب��أن راض أن��ن��ي ع��ل��ى
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األخالق التصوفيف كيفنشأ

التصوف قدم

أن الرأي خطأ ومن طوال. بأجيال اإلسالم قبل العرب عرفه الذوق من لون التصوف
البيان: وإليكم اإلسالمية، النزعات فخلقته معدوًما كان إنه يقال

الضعف، من نوع ألنه تصوف؛ ذاته يف والتدين التدين، يف عريقة أمة العرب
تاتي ثم ويغالب، يقاتل رشس حيوان األصل يف اإلنسان فإن التصوف؛ إىل باب والضعف
به وينتهي يصري؟ أين وإىل أتى؟ أين من ويتأمل: فيقف الضعف فيها يرصعه لحظات
فريق فريقان: واملتدينون التدين. يكون وعندئذ ضعيف، مخلوق بأنه االقتناع إىل الفكر
إىل الضعف به ينتهي وفريق الحياة، ميادين يف فيجالد والعافية القوة يحس يزال ال

السماء. ملكوت يف التفكري إىل ويتوجه العيش من بالدون فريىض املطلق التسليم
فتوغل القوية األمم أما الضعيفة، األمم يف إال تكثر ال الروحانيات نرى التأمل وعند
ذلك يف األمم ومثل املنافع، أصول من األرض فوق ما امتالك عىل وتحرص املاديات، يف
فيبنى مادية، األغلب يف أطماعه تكون والشباب العافية دور يف فالرجل األفراد، مثل
موقف يقف والشيخوخة الضعف دور ويف واملصانع، واملتاجر املزارع وينظم املنازل،
به رمته الذي الضعف بها يسرت روحية قوة إىل ويتحول سيكون. وما كان فيما املتأمل

الزمان. أحداث
الفكر قوة عليه تغلب حني بالطبع، صوفيٍّا يصري ثم البداية، يف يتصنع واملتصوف

واإلرشاق.
الشخصية شخصيتني: هناك إن فنقول: ورصاحة بعزيمة املسألة هذه ولنواجه
فيها والفضائل األصل، فهي الحيوانية الشخصية أما اإلنسانية، والشخصية الحيوانية،
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كتب يف املالمح محفوظة تزال ال شخصية وهي والعنف، الغلبة أساس عىل تقوم
أن يتمنون الروائية الكتب يف لنراهم حتى شديًدا، حنينًا إليها يحنون والناس األساطري،
حق يسمى ما الدولية القوانني يف وجد القوة وبفضل وخان. بغى وإن القوى ينهزم ال

الحيوانية. الشخصية عالم يف الخلقي القانون إىل رجعة وهو الفتح،
اللغوي معناه به يراد هنا والتهذيب مهذبة، شخصية فهي اإلنسانية الشخصية أما
يصنع ما بها وصنع أشواكها، وقطعت أظافرها، قلمت الشخصية هذه أن أي: األول،
بطش منها يخىش ال الجوانب مصقولة فأصبحت الشائكة، الشجرة أو املفرتس، بالحيوان

القوانني. بصوارم محكومة دامت ما عدوان وال
جاك جان استطاع وقد الضعف، بحكم إال تخلق لم اإلنسانية الشخصية وهذه
الناس أن زعمه ويف الشخصية، هذه فيها خلقت التي اللحظات دقائق يتصور أن روسو
من ليتكون حريته، من جزءًا منهم فرد كل يرتك أن عىل واصطلحوا وتعاقدوا، تجمعوا
الضعفاء، تحمي حكومة بها تنهض قوة حرياتهم من الناس عنه يتنازل ما مجموع

األقوياء. عدوان وتكف
وشخصية مادية، شخصية شخصيتني: إىل فانقسمت اإلنسانية الشخصية عادت ثم
السيف بفضل أي: القانون، بفضل إال تتأدب ال التي الشخصية هي فاألوىل: روحية.
هي والثانية: الحيوانية، الوجهة من إليها نظرنا إن سليمة شخصية وهي والسوط،
الوجهة من إليها نظرنا إذا سليمة شخصية وهي الروح، بفضل تتأدب التي الشخصية

اإلنسانية.
قوم، عند فضيلة فالعنف اعتبارية، مسألة إال ليست الخلقية العافية أن نرى وبهذا
عند رذيلة وهو الحيوانية، املبادئ عىل يعيشون من عند فضيلة هو آخرين، عند ورذيلة
األقوياء، عالم يف ضعف فهو اللني يف يقال وكذلك اإلنسانية، املبادئ عىل يعيشون من

الضعفاء. دنيا يف حلم وهو
فاإلنسان اإلنسانية، املهارة بفضل قويًا سالًحا صار نفسه الضعف أن هنا ولنسجل
ويعيد يبدئ زال وما الحيوانية، الرذائل تقبيح يف ولسانه فكره عىل اعتمد ضعف حني

السماء. يف ملعون األرض يف ملعون الظلم أن العاملني يف أشاع حتى
قالوا الذين هم الضعفاء فهؤالء الناس، من الضعفاء رأى تؤيد الحياة وشواهد
فرموها الدنيا يف ألسنتهم بسطوا الذين وهم هللا، قوة هي مسيطرة قاهرة قوة بوجود

بالفناء. عليها وحكموا بالغدر،
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حًقا اإلنسان وألن فانية، حًقا الدنيا ألن الضعفاء؛ هؤالء رأي تؤيد الحياة شواهد
ويبغي وينهى يأمر الذي الهائل فالرجل أحد، الحقائق هذه يف يمرتي وال ضعيف،
حرشة أوتلسعه املرض، يدهمه حني ذليل مخلوق إىل واحدة لحظة يف ينقلب ويستطيل

عميق. جّب يف يرتدى أو مسعور، كلب عليه يهجم أو حقرية،
فتعلوه الروح تفارقه بمخلوق ظنكم وما املوت، يرصعه حني وأحقر أذل وهو

الناس؟ أشجع مالقاتها عن يعجز ريح منه وتهب بشعة، صفرة
الطغاة ملك ذهب أين زوال؟ إىل نعيم كل أليس الدنيا؟ يف اللذات مصاير هي وما
رآها التي الحسية املتع من بقي ما وأين والرومان؟ والعرب الفرس لعهد واملستبدين
قصيدة العالم يف كان إن أين! ال أين أثاث؟ وال فراش بال اليوم وهو فرساي، قرص
فنيت ولو األناشيد، تبيد يوم الباقية األنشودة وحده هو التصوف، فهي خالدة إنسانية
أصدق وجد ملا الكلمات من فيها حّق عما يفتش واحد إنسان وبقي واحدة دفعة الدنيا

الصوفية. كلمة من

والضعف الروحانية

قيمة اإلنسان عرف يوم الحق، ظالل يف نشأ أي الضعف، ظالل يف إذن التصوف نشأ
وباد. هلك واحدة لحظة هللا رعاية عنه تخلت إن ضعيف مخلوق أنه إىل واطمأن نفسه،
إىل قوة كل رأى يوم اإلنسانية، الحقائق قيمة يف اإلنسان شك حني التصوف نشأ

غروب. إىل رشوق وكل موت، إىل حياة وكل غدر، إىل وفاء وكل ضعف،
البيئات أن تتذكروا أن ويكفي الذاتية، قيمته إىل اإلنسان اهتدى متى تسألوا ال
أطيب أن وعرفت اللذات، من والفرار الزهد آثروا الذين األنبياء من كثريًا عرفت العربية
التوحيد. إىل وأخلد األصنام، حطم الذي الخليل إبراهيم هو القديم العالم يف ذْكًرا الناس
اإلنسانية، الباليا الذيرشح أيوب» «سفر هو الصوفية اآلثار أقدم بأن الحكم ويمكن

والضالل. والهدى والشقاء، السعادة بني املرء حرية وصور
يف القول أطال الذي الكتاب ذلك القرآن، هو الناس أذهان إىل الصوفية اآلثار وأقرب
ليست نضارتها يف وأنها ولعب، لهو بأنها وقىض وتحقريها، وثلبها وذمها الدنيا وصف
هم ذلك، جهلوا وإن الناس أذهان إىل الصوفية اآلثار أقرب هو القرآن الغرور، متاع إال

تصوف. كتاب ونراه ترشيع، كتاب يعدونه
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يف الدنيوية والعالقات الدنيوية، للعالقات تنظيًما إال ليس القرآن يف الترشيع إن
وكل املتعال، الكبري باهلل الناس صالت الروحية: للصالت تمهيد هي الكريم القرآن نظر

سخيف. باطٌل ذخٌر القرآن نظر يف هو ربه من املرء يقرب ال مغنم
﴿َوإِذَا الباساء: وتذله النعمة، تطغيه مغرور مخلوق هو القرآن نظر يف واإلنسان
ۚ َمْكًرا ُع أَْرسَ هللاُ ُقِل ۚ آيَاِتنَا ِيف ْكٌر مَّ َلُهم إِذَا تُْهْم َمسَّ اءَ َرضَّ بَْعِد ن مِّ َرْحَمًة النَّاَس أَذَْقنَا
ِيف ُكنتُْم إِذَا َحتَّٰى ۖ َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف ُُكْم يَُسريِّ الَِّذي ُهَو * تَْمُكُروَن َما يَْكتُبُوَن ُرُسَلنَا إِنَّ
ُكلِّ ِمن اْلَمْوُج َوَجاءَُهُم َعاِصٌف ِريٌح َجاءَتَْها ِبَها َوَفِرُحوا َطيِّبٍَة ِبِريٍح ِبِهم َوَجَريَْن اْلُفْلِك
َلنَُكونَنَّ ِذِه ـٰ َه ِمْن أَنَجيْتَنَا َلِنئْ يَن الدِّ َلُه ُمْخِلِصنَي هللاَ َدَعُوا ۙ ِبِهْم أُِحيَط َُّهْم أَن َوَظنُّوا َمَكاٍن
ََّما إِن النَّاُس أَيَُّها يَا ۗ اْلَحقِّ ِبَغرْيِ اْألَْرِض ِيف يَبُْغوَن ُهْم إِذَا أَنَجاُهْم ا َفَلمَّ * اِكِريَن الشَّ ِمَن
* تَْعَملُوَن ُكنتُْم ِبَما َفنُنَبِّئُُكم َمْرِجُعُكْم إَِليْنَا ثُمَّ ۖ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة تَاَع مَّ ۖ أَنُفِسُكم َعَىلٰ بَْغيُُكْم
النَّاُس يَأُْكُل ا ِممَّ اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثَُل ََّما إِن
أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن أَنَُّهْم أَْهلَُها َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت إِذَا َحتَّٰى َواْألَنَْعاُم
ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل نَُفصِّ َكٰذَِلَك ۚ ِباْألَْمِس تَْغَن لَّْم َكأَن َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها نََهاًرا أَْو َليًْال أَْمُرنَا

يَتََفكَُّروَن﴾.1
﴿نَْحُن يميت: الذي وهو يحيي الذي فهو هلل؛ كله األمر بأن الناس يذكر والقرآن
* اْلَخاِلُقوَن نَْحُن أَْم تَْخلُُقونَُه أَأَنتُْم * تُْمنُوَن ا مَّ أََفَرأَيْتُم * ُقوَن تَُصدِّ َفَلْوَال َخَلْقنَاُكْم
َما ِيف َونُنِشئَُكْم أَْمثَاَلُكْم َل نُّبَدِّ أَن َعَىلٰ * ِبَمْسبُوِقنَي نَْحُن َوَما اْلَمْوَت بَيْنَُكُم ْرنَا َقدَّ نَْحُن
أَأَنتُْم * تَْحُرثُوَن ا مَّ أََفَرأَيْتُم * تَذَكَُّروَن َفَلْوَال اْألُوَىلٰ النَّْشأََة َعِلْمتُُم َوَلَقْد * تَْعَلُموَن َال
َلُمْغَرُموَن َّا إِن * تََفكَُّهوَن َفَظْلتُْم ُحَطاًما َلَجَعْلنَاُه نََشاءُ َلْو * الزَّاِرُعوَن نَْحُن أَْم تَْزَرُعونَُه
أَْم اْلُمْزِن ِمَن أَنَزْلتُُموُه أَأَنتُْم * بُوَن تَْرشَ الَِّذي اْلَماءَ أََفَرأَيْتُُم * َمْحُروُموَن نَْحُن بَْل *
تُوُروَن الَِّتي النَّاَر أََفَرأَيْتُُم * تَْشُكُروَن َفَلْوَال أَُجاًجا َجَعْلنَاُه نََشاءُ َلْو * اْلُمنِزلُوَن نَْحُن
لِّْلُمْقِويَن َوَمتَاًعا تَذِْكَرًة َجَعْلنَاَها نَْحُن * اْلُمنِشئُوَن نَْحُن أَْم َشَجَرتََها أَنَشأْتُْم أَأَنتُْم *

.٢١–٢٤ يونس سورة 1
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تَْعَلُموَن لَّْو َلَقَسٌم َُّه َوإِن * النُُّجوِم ِبَمَواِقِع أُْقِسُم َفَال * اْلَعِظيِم َربَِّك ِباْسِم َفَسبِّْح *
َعِظيٌم﴾.2

من ويخوفه بربه، املرء ويذكر روحية، وجهة يتجه كله القرآن يف القول وسياق
الثواب. جزيل من للصالحني أعد فيما ويطمعه بطشه،

اإلنسانية النفس قيمة وعرفوا اإليمان إىل اهتدوا الذين هم الضعفاء

عىل فوجده الخطاب بن عمر عليه دخل وقد صوفيٍّا، تقشًفا يتقشف الرسول وكان
ويَّه.3 ِكْرسَ أتظنها عمر، يا مهًال فقال: ذلك يف فكلمه جنبه، يف أثر قد حصري

يف فرغها له: فقال يجد، فلم فيه يفرغها وعاء يلتمس فذهب بهدية رجل وأتاه
كانت لو العبد، يرشب كما وأرشب العبد، يأكل كما آكل وقال: منها، أكل ثم األرض،

ماء.4 رشبة كافًرا منها سقى ما بعوضة جناح هللا عند تزن الدنيا
بيئة يف عاش قد نفسه وهو الرسول، تقشف عن كثرية أخبار الشمائل كتب ويف
الزواج يف يرغب لم وهو الصوم، مواصلة وعن الرهبانية، عن نهيه ذلك عىل يدل صوفية،
الصيام، يصلون ناًسا رأى ألنه إال الصيام وصل عن ينه ولم يتبتلون، ناًسا رأى ألنه إال

التصوف. سمات من وذاك وهذا
هم وكانوا يعتدل، كان أنه عارصوه من وتصوف الرسول تصوف بني والفرق

يرسفون.
والعيش بالغداة ربهم يدعون الذين مع نفسه يصرب بأن الرسول يويص والقرآن
زينة عن ينرصف من بشخصية اعرتاف وفيه للمؤمنني، تأديب وهذا وجهه، يريدون
يعني سياق يف القرآن يف املؤمنني اسم ورد وقد هللا. لذكر وينقطع الدنيا الحياة
ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهم أَنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَٰى هللاَ ﴿إِنَّ قال: إذ الروحانية إىل نسبتهم
الصحابة شمائل يف وكان الناس، أجود إال مهجته يف يسامح وال اْلَجنََّة﴾، َلُهُم
ماله، بشطر عمر وجاد ماله، بجميع بكر أبو جاد فقد الروحانية، لهذه مصداق

.٥٧–٧٤ الواقعة سورة 2

ص٢٩٣. الكشكول 3

ص٢٩٣. الكشكول 4
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ألهلك؟ أبقيت ما بكر: ألبي وقال مثله. فقال: ألهلك؟ أبقيت ما الرسول: له فقال
بتمام وىف فالصديق كلمتيكما. بني ما بينكما النبي: فقال ورسوله. هللا فقال:
تصوف بالتأكيد وذلك ورسوله،5 هللا وهو عنده املحبوب سوى يمسك فلم الصدق

وروحانية.

القرآن ويف أيوب سفر التصوفيف

أنه يظهر ولكن الرسول، لعهد به وتخلقوا اإلسالم، قبل العرب عرفه قديم التصوف
الروحية األعمال وكانت بيان، وال بدرس يختصوه ولم الناس، كالم يف ملحوًظا يكن لم
وأرسار الوجدانية املعاني يف كالمه إىل الناس تلفت من وأول الدينية. األعمال يف تندرج
العلم هذا يف تتكلم نراك له: قيل وقد الجليل، الصحابي اليمان بن حذيفة هو القلوب
به خصني فقال: أخذته؟ أين فمن هللا رسول أصحاب من أحد من نسمعه ال بكالم
فيه، أقع أن مخافة الرش عن أسأله وكنت الخري، عن يسألونه الناس كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ويف الخري. يعرف ال الرش يعرف ال من أن فعلمت مرة: وقال يسبقني. ال الخري أن وعلمت
فضائل عن يسألونه وكذا، كذا عمل ملن ما هللا رسول يا يقولون الناس كان آخر: لفظ
األعمال آفات عن أسأل رآني فلما وكذا، كذا يفسد ما هللا، رسول يا أقول: وكنت األعمال،

العلم.6 بهذا خصني
وبرسائر النفاق، علم بمعرفة وأفرد املنافقني بعلم خص قد حذيفة وكان املكي: قال
أصحاب وأكابر وعثمان عمر فكان الصحابة، بني من اليقني وخفايا الفهم، ودقائق العلم،
الذي العلم يف إليه ويرجعون الخاصة، والفتن العامة، الفتن عن يسألونه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
منه، فربأه النفاق من شيئًا فيه يعلم هل نفسه عن يستكشفه عمر وكان به، خص
فيه، له أذن مما يصلح بما ذلك من فيخرب املنافق وآية النفاق، عالمات عن يسأله ثم

ذلك.7 يف فيُعذَر به يخرب أن له يجوز ال مما ويستعفى
ومعناه الخواص، غري يمنحها وال التصوف، أرسار يكتم كان الرسول أن هذا ومعنى
والنفاق. الرياء دقائق من لها يعرض وما القلوب، بأرسار البرص هو التصوف أن أيًضا

ص٢٢٥. ج١ اإلحياء 5
ص٢٣. ج٢ القوت 6
ص٢٢. ج٢ القوت 7
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يقفون، أثره الصوفية إمام وهو البرصي الحسن تعلم اليمان بن حذيفة وعن
املذكرين، أحد البرصي الحسن كان وقد يستضيئون،8 مشكاته ومن يتبعون، وسبيله
مثل: والعباد النساك من وأتباعه إخوانه مع فيها يخلو الذكر مجالس مجالسه وكانت
السنجي، وفرقد واسع، بن ومحمد السختياني، وأيوب البناني، وثابت دينار، بن مالك
ووسواس األعمال، وفساد القلوب، خواطر يف أصحابه يحدث وكان زيد، بن الواحد وعبد
ذلك، ليسمع ورائهم من فاختفى ورأسه الحديث أصحاب بعض قنع وربما النفوس،
صحابي،8 مئة ثالث ورأى بدريًا سبعني لقي وقد بإحسان، التابعني خيار من وكان
بكى حني تعلله ثديها ألقمته إنها 8ويقال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زوج سلمة ألم موالة أمه وكانت
يقول: العدوي قتادة أبو وكان هللاملسو هيلع هللا ىلص8 رسول بكالم يشبه كالمه وكان عليه، ثديها فدّر
رسول بأصحاب أشبه هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول يصحب لم أحًدا رأينا ما هللا فو الشيخ، بهذا عليكم
وخشوعه حلمه يف ملسو هيلع هللا ىلص الخليل إبراهيم بهدي نشبهه كنا يقولون: وكانوا منه،8 ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ذلك تعاىل هللا فعل إن نذًرا بالبرصة امرأة ونذت شمائله،8 عىل فكان وسكينته، ووقاره
نذرها تمام فرأت البرصة، أهل خري وتكسوه وصفته، ثوبًا، غزلها من تنسج أن بها

الحسن.9 فقالوا: البرصة؟ أهل خري من سألت: ثم نذرت بما فوفت
األلسنة وفتق العلم هذا سبيل أنهج من أول عنه ريضهللا الحسن وكان املكي: قال
من يسمعوه لم بكالم فيه يتكلم وكان قناعه، وكشف أنواره، وأظهر بمعانيه، ونطق به،
أحد من نسمعه لم بكالم العلم هذا يف تتكلم إنك سعيد، أبا يا له: فقيل إخوانه، من أحد

اليمان.10 بن حذيفة من فقال: هذا؟ أخذت فممن غريك،
أبي بن عيل عليه أثنى الذي الشاب إنه ويقال جذابة، شخصية البرصي والحسن
فانتهى بدعة، القصص ويقول: القصاص، يخرج وجعل البرصة، جامع دخل فقد طالب،
عن أسألك فتى، يا فقال: كالمه، فأعجبه إليه فاستمع جماعة عىل يتكلم شاب َحلقة إىل
أصحابك. أخرجت كما أخرجتك وإال الناس، عىل تتكلم تركتك منهما خرجت فإن شيئني
صالحه فقال: فساده؟ وما الدين صالح ما أخربني فقال: املؤمنني، أمري يا سْل فقال:

الناس.10 عىل يتكلم أن يصلح فمثلك تكلم، صدقت، قال: الطمع. وفساده الورع،

ص٢٣. 8
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كأنه حزنه يف وكان سنة، أربعني ضحك ما إنه ويقال: هللا، من الخوف شديد وكان
سكت وإذا مشاهدة، عن فيخرب اآلخرة يعاين حسبته تكلم وإذا عنقه، ليرضب قدم أسري
قد هللا يكون أن يؤمنني ما فقال: حزنه، شدة يف وعوتب عينيه، بني تسعر النار ظننت

لك.11 غفرت فال اذهب فقال: فمقتني، يكره ما بعض يف عيلّ اطلع
وتعاىل تبارك — هللا إن رمضان: أيام أحد يف الناس هيئات رأى وقد كالمه ومن
ففازوا، قوم فسبق مرضاته، إىل بطاعته فيه يستبقون لخلقه، مضماًرا رمضان جعل —
املحسنون، فيه يفوز الذي اليوم يف الالعب الضاحك من فالعجب فخابوا، آخرون وتخلف
وميسء بإحسانه، محسن لشغل الغطاء كشف لو وهللا أما املبطلون، فيه ويخرس

بإساءته.12
هللا فقال: ويتضاحكون يتدافعون الفطر صالة من منرصفني قوم إىل ونظر
الشاكرين، محل هذا فما تقبل قد صومهم أن عندهم تقرر قد هؤالء كان إن املستعان،

الخائبني.12 محل هذا فما يقبل لم أنه علموا وإن
جميًعا، العراق أهل قول هذا منه، أفضل تابعي يكن لم إنه ويقال الحرصي: قال
ورًعا، الحسن من أحسن سعيد وكان عليه، املسيب بن سعيد يقدمون الحجاز وأهل
نفسه، يف هجس بما يتكلم أن يدع ال الحسن وكان كالًما، وأقلهم جزًعا، الناس وأشد

صدره.13 يف وجاش
الناس أكثر واملعلمون معلًما، كان فقد الكالم؛ كثري الحسن كان لم نعرف ونحن
القلوب، أرسار الناس يعلم الحسن وكان مذاهب، أصحاب كانوا إذا سيما وال كالًما،
وكذلك وأرسار، دقائق من فيه ما يرشح أن عليه وأن مذهب، صاحب أنه يعرف وكان
عن تجلُّ تكاد املأثورة كلماته وألن املعلم، ألنه الصوفية؛ مؤلفات جميع يف اسمه نجد

اإلحصاء.

ص١٨٣. ج٤ 11

األوىل. الطبعة ص٢٥٩ ج٢ اآلداب زهر 12

ص٢٦٠. 13
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الرسول تصوف

وقد النفوس، آفات عن وتكلم التصوف، برشح اهتم أنه البرصي أحوال من واملفهوم
الصوفية. عند األشياخ أقدم بذلك وهو ومئة، عرش سنة مات

يف ببغداد تكلم من وأول البغداديني، أستاذ وهو الصويف، حمزة أبو املنزلة يف ويليه
لم واألنس، والقرب، والشوق، واملحبة، الهمة، وجمع الذكر، صفاء من التصوف: مذاهب

أحد.14 ببغداد الناس رءوس عىل بهذا الكالم إىل يسبقه
يقول: الذي وهو القوم، كبار من حمزة أبو وكان

ال��ه��وى أك��ش��ف أن م��ن��ك ح��ي��ائ��ي ن��ه��ان��ي
ال��ك��ش��ف ع��ن م��ن��ك ب��ال��ق��رب وأغ��ن��ي��ت��ن��ي

ك��أن��م��ا ح��ت��ى ب��ال��غ��ي��ب ل��ي ت��راءي��ت
ب��ال��ك��ف أن��ك ب��ال��غ��ي��ب ت��ب��ش��رن��ي

وح��ش��ة ل��ك ه��ي��ب��ت��ي م��ن وب��ي أراك
وب��ال��ل��ط��ف م��ن��ك ب��ال��ع��ط��ف ف��ت��ؤن��س��ن��ي

ح��ت��ف��ه ال��ح��ب ف��ي أن��ت م��ح��بً��ا وت��ح��ي��ي
ال��ح��ت��ف15 ال��ح��ت��ف م��ع ال��ح��ي��اة ك��ون ع��ج��ب وذا

فقال لونه شحب قد به فإذا مكة من يستقبلونه الصوفية من جماعة وخرج
تغريت لو هللا، معاذ قال: الصفات؟ تغريت إذا األرسار تتغري هل سيدي، يا الجريري:
الصفات عن وأعرض فحماها، األرسار ساكن ولكنه العالم، لهلك الصفات لتغري األرسار

فالشاها.
يقول: وهو وىل ثم

ال��دم��ن ق��ف��ار ق��ط��ع ص��ي��رن��ي ت��رى ك��م��ا

ص٢٩٣. ج١ بغداد تاريخ 14

ص٣٩٤. ج١ بغداد تاريخ 15
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أك��ن ل��م ك��أن��ن��ي وط��ن��ي ع��ن ش��ردن��ي
غ��ي��ب��ن��ي ب��دا وإن ب��دا ت��غ��ي��ب��ت إذا
ت��ش��ه��دن��ي16 أو ي��ش��ه��د م��ا ت��ش��ه��د ال ي��ق��ول

اليمان بن حذيفة

مجمعون العلم هذا مؤرخي أن ولنتذكر األخالق، يف التصوف لنشأة تقريبية صورة تلك
منهم كان وإن الثاني، القرن يف إال بالرسوم مصحوبًا يعرف لم التصوف لفظ أن عىل
أرشف هللا رسول صحبة وكانت األول،17 القرن يف معروًفا كان اللفظ أن إىل أشار من
والعباد، والنساك والزهاد القراء قيل ثم بالتصوف، االتّسام عن بها فاستغنوا األلقاب،

الصوفية.18 قيل ثم
يتعبد وثانيهما: صمت، يف يتعبد أحدهما: فريقني: كانوا النساك أن والظاهر
لقبوا الرشع بأدب والتأدب الدنيا يف والزهد الخلق بحسن اكتفوا فالذين ويتفلسف،
واهتموا وآفاتها، النفوس دراسة عىل أقبلوا والذين والعباد، والزهاد والقراء بالنساك
ولقبوا مذهبية، صبغة لهم تكون أن عىل وحرصوا الخواطر، من القلب عىل يرد ما برشح

بالصوفية.
الخلفاء وعظ يف مقامات لهم وعرفت محسوس، وجود لهم كان وأولئك وهؤالء
اتصالهم كثر أن بعد وتشبعت تعقدت ثم األمر، أول بسيطة مذاهبهم وكانت والوزراء،

والتوحيد. الفقه ألهل مجادلتهم وطالت بالناس،

ص٣٩٤. ج١ بغداد تاريخ 16

ص٢٢. اللمع انظر 17
األول الصدر هم الصفة أهل أن يرى واليافعي ص٤١١. خلدومن ابن ومقدمة ص٢٢ اللمع انظر 18
إىل يأوون بخرسان طائفة منهم كان وقيل السهروردي: الدين شهاب عن نقًال ويقول الصوفية، من
املغارة اسم شكتف ألن شكتفية؛ خرسان يف فسموهم واملدن؛ القرى يسكنون وال واملغارات، الكهوف

الغالية). املحاسن نرش كتاب من ج٢ و٣٤٥ ص٣٤٤ (انظر جوعية يسمونهم الشام وأهل عندهم،
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البرصي الحسن

أو والباطن، الظاهر هي القوم ألولئك عرضت عقلية مشكلة أول بأن الحكم ويمكن
تأويل، إىل تحتاج القرآن يف آيات ورود املشكلة هذه وجود عىل وساعد والحقيقة، الرشع
َطْوًعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوٰى ﴿ثُمَّ تعاىل: قوله هذا من
يخلقها حياة لهما يقدر أن إىل فهمه يف يفتقر فالبليد َطاِئِعنَي﴾، أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو
السماء تسمعه وحرف صوت هو وخطابًا للخطاب، وفهما وعقًال والألرض، للسماء هللا
لسان ذلك أن يعلم والبصري طائعني، أتينا وتقوالن: وصوت بحرف فتجيبان واألرض؛
ومنه … التسخري إىل ومضطرتني بالرضورة مسخرتني كونهما عن إنباء وأنه الحال
يقدر أن إىل فيه يفتقر فالبليد19 ِبَحْمِدِه﴾ يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ن مِّ ﴿َوإِن تعاىل: قوله أيًضا
تسبيحه، ليتحقق هللا سبحان يقول حتى وحرف بصوت ونطًقا وعقًال حياة للجمادات
بذاته، ومقدًسا بوجوده مسبًحا كونه بل اللسان، نطق به أريد ما أنه يعلم والبصري

يقال: كما سبحانه، هللا بوحدانية وشاهًدا

واح��د أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

ال العلم وكمال التدبري بحسن لصانعها تشهد املحكمة الصنعة هذه يقال وكما
بالتقديس، لخالقها تشهد فهي … والحال بالذات ولكن بالقول، أشهد تقول أنها بمعنى
تَْفَقُهوَن الَّ ـِٰكن ﴿َوَل تعاىل: قال ولذلك الجاحدين، دون البصائر ذوو شهادتها يدرك

تَْسِبيَحُهْم﴾.20
وتظهر علمه، يف البصائر وأرباب الظواهر أرباب يتفاوت مما الفن وهذا الغزايل: قال

أرسار.20 املقامات ألرباب املقام هذا ويف للظاهر، الباطن مفارقة به

أن الصوفية لبعض اتفق وقد الظواهر، أهل يحتقر كيف تبني وهي الغزايل تعبري هي «البليد» كلمة 19

نصه: ما ص٣١٥ ج٢ األولياء كرامات جامع يف جاء فقد الفقهاء، عىل الهداية يستبعد

يقول وكان قاضيًا، ثالثني لنحو تسليكه األولياء غالب عن بها انفرد التي املريس كرامات ومن
عام. مئة يف واحًدا فقيًها تسلك أن بل العوام، من ألًفا يوم كل تسلك أن الشأن ليس للعريش:

ص١١١. ج١ اإلحياء انظر 20
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﴿َوَقالُوا وقوله: أَْرُجلُُهم﴾ َوتَْشَهُد أَيِْديِهْم ﴿َوتَُكلُِّمنَا تعاىل: قوله يف يقال وكذلك
التي املخاطبات وكذلك ءٍ﴾ َيشْ ُكلَّ أَنَطَق الَِّذي هللاُ أَنَطَقنَا َقالُوا َعَليْنَا َشِهدتُّْم ِلَم ِلُجلُوِدِهْم
الجنة وأهل النار أهل ومناظرات والحساب والرصاط امليزان ويف ونكري، منكر من تجري

هللاُ﴾.20 َرَزَقُكُم ا ِممَّ أَْو اْلَماءِ ِمَن َعَليْنَا ﴿أَِفيُضوا قولهم: يف
بلسان كله ذلك إن يقول: ففريق والصوفية، العلماء فيه اختلف مما وأمثالها فهذه
منع حتى حنبل ابن أحمد ذلك يف غال وقد التأويل، ويمنع الباب يحسهم وفريق الحال،
يوجد وصوت بحرف خطاب ذلك أن وأصحابه هو وزعم َفيَُكوُن﴾، ﴿ُكن قوله: تأويل
قول تأويل منع أن األمر به وبلغ مكون20 كل كون بعدد لحظة كل يف تعاىل هللا من
أصابع من إصبعني بني املؤمن «قلب وقوله: أرضه» يف هللا يمني األسود «الحجر الرسول:
حنبل ابن أن الغزايل وعند اليمن» جانب من الرحمن نفس ألجد «إني وقوله: الرحمن»
األمر وخرج الخرق اتسع الباب فتح إذا فإنه الخلق، لصالح رعاية إال التأويل يمنع لم

ينضبط.20 ال االقتصاد حد إذ االقتصاد، حد وجاوز الضبط عن

الصويف حمزة أبو

الخالف، شقة بينهم بعدت حتى طريق يف والصوفية طريق يف يمشون الفقهاء زال وما
له فقال زنديق، هو ويقول: عربي ابن عىل يطعن السالم عبد بن العز كان أن واتفق
فيه؟ تطعن فأنت له: فقال عربي. ابن إىل فأشار القطب، تريني أن أريد أصحابه: بعض
بوجود للصوفية يعرتف ال الرشع ظاهر أن هذا ومعنى الرشع21 ظاهر أصون فأجاب:

صحيح.
وإن مدين، ابن إىل فرس الجنة تريد كنت إن املريدين: ألحد الصوفية بعض وقال

إيل.22 فهلم الجنة رب تريد كنت
التصوف. فهو هللا إىل السبيل أما الرشع، طريقها فالجنة

ص٥٨١. ج١ الطيب نفح 21

ص٥٨٣. ج١ النفح 22
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فقال: ذلك يف له فقيل عيل. أبو سيدنا يقول: الروزباري ذكر إذا الكاتب ابن وكان
علم إىل الحقيقة علم من رجعنا ونحن الحقيقة. علم إىل الرشيعة علم من ذهب ألنه

الرشيعة.23
الناس. من العامة فمحصول الفقه أما التصوف، هو صاحبه يسود الذي فالعلم

العوام عىل أما فقال: درهم؟ مائتي يف الزكاة من يجب كم الصوفية: لبعض وقيل
الجميع.24 بذل علينا فيجب نحن وأما دراهم. فخمسة الرشع بحكم

العامة عالم فأما خاصة، وعامة عامة، عالم رضبني، عىل العلم أهل يقولون: وكانوا
فهو الخاصة عالم وأما األساطني،25 أصحاب وهؤالء والحرام، الحالل يف املفتي فهو

املنفردون.26 وهم الزوايا أهل وهؤالء واملعرفة التوحيد بعلم العالم
درهم، ألف سبعني منه ورث وكان أبيه، مرياث من شيئًا يأخذ أن املحاسبي ورفض
صحت وقال: شيئًا. مرياثه من يأخذ ال أن الورع من فرأى بالقدر يقول أبوه وكان

شيئًا.27 ملتني أهل يتوارث ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الرواية
يف مخالفيهم ويرون ملة، أنفسهم يرون كانوا الصوفية أن الخرب هذا يف والشاهد

أخرى. ملة الرأي
حالهم.27 لهم سلموا والباقون شيوخنا، من بخمسة اقتدوا يقول: العفيف ابن وكان
لالقتداء، أهل فهم والحقائق، العلم بني جمعوا العفيف ابن ذكرهم الذين والخمسة
تعرفها ال بََدوات لهم ألن حالهم؛ لهم يسلم أن فينبغي الحقائق عند فوقفوا الباقون أما

الرشيعة.

ص٣٣١. ج١ بغداد تاريخ 23

ص٢٢٥. ج١ اإلحياء 24
املسجد. عمود وهي أسطوانة جمع 25

ص١١. ج٢ القوت 26
ص١٢ القشريية 27
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والتصوف الزهد

أفعاله يزن لم من يقول: من رأينا حتى ويشتد يقوى الفرقتني بني الخالف زال وما
الرجال.28 ديوان يف تعده فال خواطره يتهم ولم والسنة، بالكتاب وقت كل يف وأحواله

أن ويكفي القول، بنا لطال الصوفية يف طعنًا كتب ما نستقيص مضينا ولو
يسهل منظمة محدودة قوانني الرشيعة يرون الظاهر فأهل الخالف، رس القارئ يعرف
الخواطر عىل يعتمدون أهله فإن التصوف كذلك وال الناس، بني الفصل يف إليها الرجوع
ولو ذاك. يجهله قد هذا يدركه وما مضبوط، يشء ذلك يف وليس القلوب، ويستفتون
فساد، إىل الناس أمر وأصبح الظنون، لسادت الصوفية إىل الحكومة سلطة أضيفت

اليقني. مسالك واشتبكت
الصوفية ألحوال فيه عرض إبليس» «تلبيس سماه نفيًسا كتابًا القيم ابن وضع وقد
أن يظنوا أن عليهم عاب وقد والعقل، الرشع أساس عىل يقوم كتاب وهو والتقريع، بالذم
الشهوة قمع مثل: البرشية، الصفات من البواطن يف ما قمع هو النفوس رياضة من املراد
بالرياضة، الطبع يف ما إزالة يتصور وال الرشع، مراد هذا وليس ذلك، وغري والغضب
النكاح شهوة ولوال اإلنسان، لهلك الطعام شهوة فلوال لفائدة، الشهوات خلقت وإنما
املراد وإنما الشهوات. إىل يوصل ألنه الطباع؛ يف مركوز املال حب وكذلك النسل، النقطع

فيه.29 االعتدال إىل وردها ذلك جميع من يؤذي عما النفس كف
مجانني، بأنهم القالة شاعت الرشع وإهمال الخواطر عىل الصوفية اعتماد وبفضل
حتى الظهر يأتي ال النهار أول تصوف رجًال أن لو قال: أنه الشافعي عن ويروى
وكان أبًدا،30 إليه عقله فعاد يوًما أربعني الصوفية أحد لزم ما قال: وأنه أحمق،30 يصري
مسلًما إال عاقًال فيهم رأيت ما سنة ثالثني الصوفية صحبت يقول: األعىل عبد بن يونس

الخواص.30
ذلك: تفنيد يف وقال وحقيقة) (رشيعة يقولوا أن عليهم القيم ابن وعاب

بعدها الحقيقة فما الخلق، ملصالح الحق وضعه ما الرشيعة ألن قبيح؛ هذا
غري يف الحقيقة رام من وكل الشياطني، إلقاء من النفوس يف وقع ما سوى

ص١٧. القشريية 28
ص٣٦٦. إبليس تلبيس 29

ص٣٧٠. التلبيس 30
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أخذوا مساكني، قالوا: حديثًا يروى أحًدا سمعوا وإن مخدوع، فمغرور الرشيعة
حدثني قال فمن يموت ال الذي الحي عن علمنا وأخذنا ميت، عن ميتًا علمهم
الخرافات بهذه وأهلكوا فهلكوا ربي، عن قلبي حدثني قلت جدي عن أبي
يف والنفقة كاألطباء الفقهاء ألن األموال؛ ألجلها عليهم وأنفقت األغمار، قلوب
الفقهاء وبغضهم املغنيات، عىل كالنفقة هؤالء عىل والنفقة صعبة، الدواء ثمن
والحق وفسقهم ضاللهم عن بفتاويهم يحظرونهم الفقهاء ألن الزندقة؛ أكرب

الزكاة.31 تثقل كما يثقل

النبال. من القيم ابن جعبة وعت ما آخر إىل

الباطن وأهل الظاهر أهل

والحديث، الفقه أهل بازدراء اتهمهم حني الصوفية عىل شيئًا يفرت لم القيم وابن
وعباده هللا «أولياء الصفا إخوان ويسميهم األنبياء، ورثة أنفسهم يرون بالفعل فهم
هللا، إال أحًدا وخلواتهم مجالسهم يف يذكرون ال أنهم صفاتهم من ويذكرون الصالحني»
وجميل إنعامه، وعظيم إحسانه، فنون إىل إال ينظرون وال مصنوعاته، يف إال يتفكرون وال
منه إال يرجون وال إليه، إال يرغبون وال إياه، إال يخدمون وال هلل، إال يعملون وال آالئه،
ال حاالتهم، كل يف ويشاهدونه مترصفاتهم، جميع يف الحق رؤية يرونه أنهم وذلك …
ذلك أجل فمن الحقيقة. عىل غريه يرون وال إليه، إال ينظرون وال منه، إال يسمعون

املربوب.32 عن وبالرب املخلوق عن بالخالق واشتغلوا الخلق، عن إليه انقطعوا
النبي وأن القرآن، من كثرية آيات يف ورد القوم هؤالء نعت أن الصفا إخوان ويذكر
إبراهيم ملة عىل الصالحني من رجًال أربعون األمة هذه يف يزال «ال فقال: عليهم أثنى
و«أويل األلباب» «أويل كتابه يف هللا سماهم الذين هم الصالحني هؤالء وأن الخليل33
ِعبَاِدي ﴿إِنَّ إلبليس بقوله أشار وإليهم وأحباؤه، هللا أولياء فهم األبصار» و«أويل النهى»
يا «عليك بقوله: هريرة ألبي وصيته يف الرسول أشار وإليهم ُسْلَطاٌن﴾ َعَليِْهْم َلَك َليَْس

ص٣٧٣. 31

ص٢٩٦. ج١ الصفا إخوان 32
ص٢٩٧. ج١ 33
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لم النار من األمان الناس طلب وإذا يفزعوا، لم الناس فزع إذا أقوام بطريق هريرة أبا
آخر يف أمتي من قوم قال: أعرفهم حتى يل صفهم هللا رسول يا هم من قال: يخافوا»
حتى أنبياء ظنوهم الخالئق إليهم نظر إذا األنبياء، محرش القيامة يوم يحرشون الزمان
ويمرون بأنبياء، ليسوا أنهم الخالئق ليعرف أمتي، أمتي فأقول: بسيماهم أنا أعرفهم
هللا رسول يا قلت هريرة: أبو قال نورهم. الجميع أبصار ويغىش والريح، الربق مثل
طريًقا ارتكبوا القوم إن هريرة، أبا يا الرسول: فقال بهم. ألحق لعيل عملهم بمثل مرني
هللا كساهم ما بعد والعرى هللا، أشبعهم بعدما الجوع آثروا األنبياء، بدرجة لحقوا صعبًا
من بأبدانهم الدنيا صحبوا حسابه، مخافة الحالل تركوا هللا، عند ما رجاء ذلك تركوا
فطوبى لربهم، طاعتهم من واملالئكة األنبياء تعجب قلوبهم، منها بيشء تعلق أن غري

رؤيتهم».34 إىل شوًقا هللا رسول بكى ثم … وبينهم بيني جمع هللا أن وددت لهم،

الخالف أصل

أنهم يف رصيح هو بل األنياء، ورثة أنفسهم يرون الصوفية أن يف رصيح الكالم وهذا
الرشعية، التقاليد عىل املتمردين أوائل من فالصوفية غرابة، هذا يف وليس األنبياء، نظائر
عالم يف الفوىض باب يفتح أنه حيث من ضعف هو قوة، وفيه ضعف فيه التمرد وهذا
أنزل ما بأحكام والوجدانية املعاشية الشؤون الخوضيف من يعرف ال من ويمكن األخالق،
الوجدان. إىل واالحتكام الشخصية قوة إىل يدعو حيث من قوة وهو سلطان، من بها هللا
قال: وأنه املفتون»35 أفتاك وإن قلبك، «استفت قال: النبي أن يذكرون والصوفية

الرسول! كالم من سند إىل يحتاجون كأنهم وأفتوك»35 أفتوك وإن قلبك، «استفت
أما الناس، من بالعوام إال يليق ال الرشيعة ظاهر عند الوقوف نرى التأمل وعند
والذين يعلمون الذي يستوي أن يمكن كان وما العارفون، يدركها مجاالت فلهم الخواص
والرشع الخواص، بعضها عىل يطلع أرسار العالم ففي األشياء، دقائق فهم يف يعلمون ال
أرسفوا الظاهر رجال أن عىل … الفقهاء من العوام يفهمها ال كثرية دقائق فيه نفسه
إليه انتهت ما إىل انتهت الدنيا كأن االجتهاد، باب أقفلوا أن الحمق بهم وبلغ التزمت يف

ص٢٩٩. ج١ الصفا إخوان رسائل 34

ص٢٧. ج٢ القوت 35
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إىل يحتاج ما املستورات من فيه يبق فلم وخوافيه بواطنه ظهرت العالم وكأن أئمتهم،
تأويل. أو رشح

بأن يحكم أن للغزايل ويصح الصوفية، إىل كله األمر ليصبح هذا يكفي هل ولكن
بطالة؟ الظاهر بعلم االشتغال

لعرفوا الظاهر أهل تأمل ولو اتفاق، لهما يتيرس فلم بالفريقني لحق الذهن ضيق إن
الصوفية وساوس وأن جيلني، أو جيل يف أغوارها ترب أن من أعمق اإلنسانية النفس أن
مستورة لقوانني وقًفا إال يسخف وال يهذي ال اإلنسان وأن النفس، لعلم شواهد إال ليست
له وهذيانًا سخًفا يبدو قد وما وأصول، عنارص من لها عما نبحث أن العقل يوجب

األعضاء. منافع وعلم النفس علم يف الراسخون يعلمها الحق من وجوه أحيانًا
كل بأن يقضوا وأن اإلنسانية، النفس مصاير يف الفقهاء يتحكم أن الفضول فمن
غري إىل توجه أن يجوز ال والحديث القرآن نصوص وأن وضالل، زيغ آفاقهم عىل خروج
آراؤهم تكون أن الخرق من أن لعرفوا الصوفية عقل ولو الحروف. ظاهر يقتضيه ما
يقضوا أن جميًعا علىالناس يُفرض وكيف البيئات، جميع يف احرتامه يجب دستوًرا
سخف الناس جميع عىل فرضه ولكن جميل، يشء الفكر إن والتدبر؟ التفكر يف أعمارهم
هي الجماهري بها يتمتع التي العقلية الغفوات أن عنهم غاب وكيف سخف، يعدله ال
وادعوا تفلسفوا، العوام أن لو الدنيا تصبح كانت وكيف الوجود؟ هذا يف النظام أساس

جديد؟ خاطر لهم عرض كلما باهلل، االتصال

الصوفية أعداء

صحيح، أساس عىل تقوم ال الباطن وأهل الظاهر أهل بني العداوة أن القول وخالصة
واألضاليل، األوهام إىل االستسالم الناسمن يحمون ألنهم رضوري وجودهم الظاهر فأهل
عليها ويسكبون الروح بعبري الرشيعة يعطرون ألنهم رضوري وجودهم الباطن وأهل

الخيال. أنداء
الرشائع من اإلسالم وصريوا الرشعية، العلوم حفظوا الذين هم الظاهر وأهل

الفقهية. الثقافة من قواعد عىل املؤسسة
بصور وأصحابه الرسول، وصوروا الدينية، العصبية خلقوا الذين هم الباطن وأهل

الحنيف. للدين املعنوية القوة حفظت التي هي رائعة روحية
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مأل الذي هو فالتصوف الصوفية، الثقافة من اإلسالم أفاد ما إغفال يمكن وال
أذاعتها التي املادية الخشونة أنساهم الذي وهو املسلمني، قلوب من الخالية الجوانب
كتاب من نبذة ١٩٣٢ سنة يونية ٣ يف السياسة جريدة نرشت وقد الفقهية، الثقافة

قوله: فيها جاء (ص١٢٤) روس ادوار املسرت باإلنجليزية ألفه الذي الدين فلسفة

اعتبار إىل يفيض أن بذلك وأخلق هللا، إلرادة اإلذعان معناها اإلسالم كلمة إن
ال صفاته من وليس عليه، التمرد العبث من مفهوم، غري متحكًما قضاء هللا
الدين هذا إىل يرتاحون ال مسلمون ظهر فقد ذلك ومع الحب، وال القداسة
بوجود لشهادة اإلسالم يف انترشت التي الصوفية الفرق ظهور يف وإن الجاف،

بالحب. يفيض حي بإله أوثق يكون اتصال إىل الشوق

من وليس بالجفاف، اإلسالم وصف من فيها ما لوال صحيحة، الكلمة وهذه
هللا غضب ننىس أن الجهل فمن األحيان، جميع يف عطوًفا رفيًقا هللا تتصور أن الرضوري
فاهلل سوط، يده ويف إال هللا تتمثل ال أن أيًضا الجهل من ولكن والظاملني، األشقياء عىل

رحيم. رؤوف باملؤمنني وهو جًدا، لطيف
سدوا والصوفية والعنف. بالقسوة هللا صوروا حني الرفق منافذ سدوا والفقهاء
من ينتظرون ما عىل يتوقف ال هللا وحب املطلق. بالرفق هللا وصفوا حني الحزم منافذ
وال بمحب فليس الرهبة يعرف ال ومن الخوف، أشد نخافه ونحن هللا نحب فقد الرفق،

محبوب.

األنبياء ورثة أنفسهم يرون الصوفية

فالزهد والتصوف، الزهد بني الفرق هي األخالق نظام يف جوهرية مسألة تعرض وهنا
باهلل، لتتصل النفس صفاء عىل اإلقبال هو والتصوف، الحساب، من خوًفا الدنيا ترك هو
قد ألنها الدنيا يخاف فالزاهد الوصول، هي الصوفية وغاية السالمة، هي الزاهدين فغاية
فرضرصف، الفرق وهذا هللا، عن تشغله قد ألنها الدنيا يخاف والصويف الجنة، من تبعده
من الفرض هذا أخذنا وإنما التصوف، عن الزهد تفصل واضحة حدود هناك فليست
دراسة يف التعمق يوجد أن قبل األول العهد يف ونساًكا زهاًدا يسمون كانوا فالعباد التاريخ،
القلوب. أرسار بدرس االهتمام فيه كثر الذي العهد يف صوفية سموا ثم النفسية، األرسار
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التصوف وفضل الفقه فضل

تزال ال الصلة أن يتصور أن القارئ أفيستطيع التصوف. تطور من صوًرا عرفنا هنا إىل
إليه؟ انتهى وما التصوف به ابتدأ ما بني وثيقة

للتصوف، شواهد القرآن من واتخذنا العربية، البيئات يف قديم التصوف إن قلنا لقد
القرآن؟ روحانية عند وقفوا الصوفية بأن الحكم أفيمكن

الصوفية، النزعات تلوين يف أثر لها كان املسيح شخصية بأن االعرتاف من مفر ال إنه
املسيح. بكالم االستشهاد من تخلو التصوف كتب تكاد فما

ينقلون كانوا الصوفية وأن محرتمة، كانت الراهب شخصية أن سلف فيما رأينا وقد
باملسيح.36 النصارى يذكر املسلمني من الناسك وكان الرهبان، كالم

من بربهم أعرف أنهم يسجلوا أن يرسهم كان الصوفية أن سلف ما إىل فلنضف
يخاف وال الجزاء، ينتظر ال الذي املطلق الحب إىل يرجع الحق التصوف وأن الرهبان،

ارتياب. يساورها وال شك يعروها ال التي املطلقة الثقة أو العقاب،
عىل صومعة يف براهب سياحته بعض يف يوًما اجتاز العارفني أحد أن حدثوا وقد
املحاورة بينهما وجرت صومعته من رأسه الراهب فأخرج فناداه بإزائه فوقف تل رأس

اآلتية:

هذا؟ من الراهب:
اآلدميني. جنسك أبناء من رجل الصويف:

تريد؟ الذي وما الراهب:
هللا؟ إىل الطريق كيف الصويف:

الهوى. خالف يف الراهب:
الزاد؟ خري فما الصويف:

التقوى. الزاد خري الراهب:

مبارك. زكي طبعة ص٨٨ ج١ الكامل انظر 36
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الصومعة؟ هذه يف وتحصنت الناس عن تباعدت لم الصويف:
سوء من الحرية من عقيل عىل وحذًرا فتنتهم، من قلبي عىل مخافة الراهب:
معاملتي وجعلت أفعالهم، وقبيح مداراتهم، مقاساة من نفيس راحة فطلبت عرشتهم،

منهم. فاسرتحت ربي مع
وجدتهم؟ كيف أخربني الصويف:

ففارقتهم. أصحاب ورش قوم أسوأ الراهب:
ربكم؟ مع معاملتكم املسيح أتباع يا وجدتم كيف الصويف:

معاملة. أسوأ تردد: بعد الراهب
ذلك؟ وكيف الصويف:

وترك الليل، وقيام النهار وصيام النفوس، وجهد األبدان، بكد أمرنا ألنه الراهب:
والرضا املتسلط، العدو ومجاهدة الغالب، الهوى ومخالفة الِجِبلة، يف املركوزة الشهوات
اآلخرة يف نسيئة األجر جعل كلها هذه ومع والبلوى الشدائد عىل والصرب العيش، بخشونة
يا عنكم، فخربني ربنا. مع معاملتنا يف حالنا فهذه والحرية. الطريق بعد مع املوت بعد

ربكم؟ مع معاملتكم وجدتم كيف أحمد، أتباع معرش
معاملة. خري الصويف:
يل. صفها الراهب:

أنواعها فنون تحىص ال جزيلة ومواهب العمل قبل كثرية سلًفا أعطانا إنه الصويف:
نعمه، من أنواع يف تتقلب ونهارنا ليلنا فنحن املعاملة: قبل واإلفضال واإلحسان النعم من

منقاد. وخالف مستفاد، وآنف معتاد، سالف بني ما آالئه، من وفنون
واحد؟ والرب غريكم دون املعاملة بهذه خصصتم كيف الراهب:

ولكن كلنا، عمتنا37 قد للجميع، فعموم واإلفضال واإلحسان النعمة أما الصويف:
فوفقنا والتسليم، واإليمان بالحق واإلقرار الرأي وصحة االعتقاد بحسن خصصنا نحن
النفس محاسبة من املعاملة وصدق والتسليم واإليمان باالنقياد أعطينا ملا الحقائق ملعرفة
يرد بما القلب ومراعاة الغيب من الطارئة األحوال تصاريف وتفقد الطريق، ومالزمة

بساعة. ساعة واإللهام والوحي الخواطر من عليه

«غمرتنا». املكية الفتوحات يف 37
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البيان. يف زدني الراهب:
اإلنسان خلق ثناؤه جل هللا إن تفهم، ما واعقل وافهمه أقوله ما اسمع نعم، الصويف:
وأنماه وأنشأه رباه ثم ساملة، وحواس منتصبة وقامة تامة صحيحة بنية سويًا، خلًقا
وقلبًا وعمًال، حكًما آتاه ثم واستوى، أشده بلغ أن إىل حكمته من وغرائب لطفه من بفنون
ومشيئة جيًدا، وفهًما صحيًحا، وعقًال ناطًقا، ولسانًا حاًدا، وبًرصا دقيًقا، وسمًعا ذكيًا،
والتجارة، والزراعة والصناعة والبيان، الفصاحة علمه ثم طائعة، وجوارح واختياًرا،
وسخر والسياسة والتدبري والرياسة واألمر والسلطان العز وطلب املعاش يف والترصف
األرباب، تحكم عليها متحكًما فغدا واملعادن والنبات الحيوان من جميًعا األرض يف ما له
وهو وأرشف، أجل آخر شيئًا وإنعامه وجوده وفضله إحسانه من يزيده أن هللا أراد ثم
وال نقص يشوبه ال الذي النعيم من جنته وأهل عباده وخالص مالئكته هللا به أكرم ما
ويدلونهم الجنة يف يرغبونهم ورسله أنبياءه بلطفه فبعث الفردوس، نعيم وهو تنغيص،
عليهم يسهل ولكي إليها، الورود قبل مستعدين لها ويكونوا يطلبوها كيما طريقها عىل
ومصايبها، الدنيا شدائد عليهم وتخف ولذاتها، شهواتها من الدنيا يف ألفوا ما مفارقة
فقد فاتته من فإنه به، وعدوا ما يفوتهم كيال الجنة طلب يف التواني أيًضا ويحذرونهم
مع معاملتنا يف راهب يا واعتقادنا رأينا فهذا … بعيًدا ضالًال وضل واآلخرة الدنيا خرس
بل بها، نحس فال العبادة كد علينا وسهل الدنيا، يف عيشنا طاب االعتقاد وبهذا ربنا،
ورشح قلوبنا، هدى وإذ نذكره، أن أهًال جعلنا إذ ورشف، وعز وكرامة نعمة ذلك أن نرى

وإحسانه. ألطافه وفنون إنعامه، كثرة من عرفنا ملا أبصارنا، ونور صدورنا،
ما ناصح وأخ أحذقه، ما رفيق وطبيب أبلغه، ما واعظ من خريًا هللا جزاك الراهب:

أشفقه.38

يف الراهب يرتاب أن الرضوري من وليس خيالية، محاورة هذه أن الواضح ومن
املقارنة. بهذه يظهر الشاهد ولكن االرتياب، هذا كل مصريه

اإلسالم وأن الراهب، شخصية تصورها املسيحية أن يعتقد املحاورة هذه فمؤلف
املتصوف. شخصية تصوره الحق

من قريبة بصورة وردت وقد ص٢٦٤–٢٦٧ ج١ الصفا إخوان رسائل من املحاورة هذه لخصنا 38

ص٦٦٣. ج٤ املكية الفتوحات يف الصورة هذه
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التصوف يف املسيحية أثر

وأولئك إرسائيل، بني عباد فهناك الصوفية، فتنت التي الوحيدة بالصورة املسيح يكن ولم
الصوفية. حفظها وأحوال كلمات لهم العباد

والنرصانية اإلسالمية األفكار من مجموعة هو التصوف بأن الحكم يمكن وكذلك
الثالث. الديانات تلك من الروحية الخالصة هو أو واليهودية،

إليهم رست وإنما طائعني، اآلراء تلك عىل ينطبعوا لم الصوفية أن الظن وأغلب
األنبياء، ورثة بأنهم يجهرون أخذوا أمرهم استفحل فلما وعي، غري عىل فيهم فأثرت
قالوا الذين اليونان فالسفة بعض عن ُعرفت قديمة كلمة إىل رجعة فيه القول وهذا
اليوناني الخيال ذلك انسياق يرجح فهمي منصور الدكتور واألستاذ اآللهة. ورثة بأنهم

املدلول. يف واتفاقهما القولني بني املشابهة تؤيده ترجيح وهو الصوفية، إىل
أقسام: ستة عنده وهم الغيب، رجال العارفني يسمى والجيالني

آثار املقتفون األولياء، أفراد هم الكمل، والقوم األفضل، الصنف هم األول: القسم
وال يعرفون فال الرحمن، بمستوى املسمى الغيب يف األكوان، عالم عن غابوا األنبياء،

آدميون. وهم يوصفون،
الناس فيكمل بصورهم، الويل يتصور األواني، وأرواح املعاني، أهل هم الثاني: القسم
الشهود، عالم من سافروا أشباح، وكأنهم أرواح، فهم بخريهم، والظاهر الباطن يف
أوتاد وهؤالء عبادة، وأنفاسهم شهادة، غيبهم فصار الوجود، غيب فضاء إىل فوصلوا

والفرض. بالسنة هلل القائمون األرض،
يربزون ال األصفياء، ويكلمون األولياء، يطرقون والبواعث. اإللهام مالئكة الثالث: القسم

الناس. لعوام يتعرفون وال اإلحساس، عالم إىل
أهل يدخل وقد اإلحاس، عالم يف للناس، يتصورون املناجاة.. رجال الرابع: القسم

باملكتمات. وينبئونهم باملغيبات، فيخربونهم اللواء، ذلك إىل الصفاء،
بني أجناس من وهم العالم، يف الخطوة أهل هم البسابس، رجال الخامس: القسم
الجبال يف هؤالء سكنى أكثر فيجيبون، ويكلمونهم يغيبون، ثم للناس يظهرون آدم،

األنهار.39 وأطراف واألودية والقفار،

تحريف. وهو (النهار) األصل يف 39
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وأم الفكر أبي من املولدون هم الوساوس. ال الخواطر يشبهون السادس: القسم
وهم والصواب، الخطأ بني فهم أمثالهم، إىل يتشوق وال أقوالهم، إىل يؤبه ال التصور،

والحجاب.40 الكشف أهل
االتصال إىل وتسامى الدينية التعاليم نيس من الصوفية من أن عىل يدل الكالم وهذا
الحرية لهم أعطيت ولو الناس لرش اتقاء إال األنبياء يذكرون ال وهم األرواح، بعالم
والرب، العبد بني وساطة يوجب ال واإلسالم وسيط. هللا وبني بينهم ليس بأن لرصحوا
الصوفية من أن عىل األنبياء، به أوىص ما حدود يف ونعبده هللا نعرف أن يحتم ولكنه
األولياء وأن بواسطة، إليهم يوحى األنبياء أن حجته وكانت النبوة عىل الوالية فضل من

األكثرون. رفضه كالم وهو واسطة، بال هللا من يتلقون

وراهب بنيصويف محاورة

أربعون األمة هذه يف يزال ال قال: الرسول أن فزعموا الفروض يف الصوفية توغل وقد
أربعة األربعني هؤالء بني من أن وزعموا الخليل41 إبراهيم ملة عىل الصالحني من رجًال
تصفية، بعد تصفية وصفوا خلق بعد خلًقا بدلوا ألنهم األبدال سموا وإنما األبدال، هم
الزاهدين من مئة أربع جملة من — زعمهم يف — منتقون األربعني هؤالء أن وذلك
التائبني املؤمنني من آالف أربعة من منتقون مئة األربع وهؤالء املحققني؛ العارفني
مىض وإذا األربعني، من شخص رتبته يف قام األربعة من مىضشخص وكلما املخلصني،
األربع من شخص مىض وإذا مئة، األربع من شخص رتبته يف قام األربعني من شخص
مىض وكلما مقامه، وقام مرتبته فبلغ آالف األربعة من شخص منزلته إىل ارتقى مئة
فبلغ املخلصني التائبني املؤمنني من واحد منه بدًال مكانه ارتقى آالف األربعة من شخص

مقامه.42 وقام درجته
من املختارة الصفوة هي قومية، وحدة تؤلف الصوفية الجمعية أن هذا ومعنى
من طائفة إىل الكتاب هذا من األول الجزء مقدمة يف أرشنا أننا يذكر والقارئ املؤمنني.

ج٢. ص٣٧ الكامل اإلنسان 40
ص٢٩٧. ج١ الصفا إخوان رسائل 41

ص٢٩٧. ج١ الصفا إخوان رسائل 42
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موضع هو الذي الواحد عن عبارة الغوث وهو القطب أن فيها جاء الصوفية اصطالحات
منازل عىل منازلهم رجال أربعة عن عبارة األوتاد وأن زمان، كل يف العالم من هللا نظر
ترك موضعه عن القوم من سافر ومن سبعة، هم البدالء وأن العالم، أركان من أربعة
خبايا استخرجوا الذين هم النقباء وأن ُفقد، أنه أحد يعرف ال حتى صورته عىل جسًدا
وأن الخلق، أثقال بحمل املشغولون وهم أربعون، النجباء وأن مئة، ثالث وهم النفوس
ونظره يساره عن واآلخر امللكوت يف ونظره الغوث يمني عن أحدهما شخصان اإلمامني

الغوث. يخلف الذي وهو صاحبه من أعال وهو امللك، يف

الغيب أهل طبقات

الغريب؟ النظام بهذا الصوفية جاء أين فمن
التصوف خرقة لباس أسندوا ملا أنهم «حتى الشيعة عن نقلوه أنهم خلدون ابن يرى

عنه».43 ريضهللا عيل إىل رفعوه ونحلتهم لطريقتهم أصًال ليجعلوه
إمام وهو الشيعة معبود هو فعيل والتصوف، التشيع بني وثيقة الصلة أن والواقع
األقلون أولئك زياد: بن لكميل قال حني العارفني إىل أشار الذي هو أليس الصوفية،
حقيقة روح فبارشوا األمر حقيقة عىل العلم بهم هجم قدًرا، هللا عند األعظمون عدًدا،

الصوفية.45 إمام البرصي الحسن عىل أثنى الذي هو أليس اليقني44
عن أخذها وكان السقطي، رسي خاله عن الطريقة أخذ الجنيد أن حدثوا وقد

الرضا.46 موىس بن عيل عن أخذها الكرخي ومعروف الكرخي، معروف
أنفسهم والشيعة البيت. أهل أقطاب من فهو الرضا، موىس بن عيل َمن نعرف ونحن
الحسن عىل أماليه يف املرتىض الرشيف أثنى وقد العطف، أبلغ الصوفية عىل يعطفون

الثناء.47 أطيب البرصي

ص٤١٣. خلدون ابن مقدمة 43

ص٢٩٨. ج١ الصفا إخوان رسائل 44

ص٨٨. ج٢ القلوب قوت 45

ص١٦٩. ج٨ الزاهرة النجوم 46
ص١٠٦. ج١ املرتىض أمايل 47
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سبعني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول علمني قال: أنه عيل عن روي ما فرحني ينقلون والصوفية
غريي.48 أحًدا ذلك يعلم لم العلم من بابًا

الحقائق وألهل وقال: الثناء ذلك الطويس ونقل الخطاب، بن عمر عىل عيلٌّ أثنى وقد
وترك والخشونة املرقعة لبس اختار أنه ذكر ثم عنه، هللا ريض بعمر وتعلق أسوة
عن الخلق من المه بمن املباالة وقلة الكرامات وإظهار الشبهات واجتناب الشهوات

الحق.49 انتصاب
صوفية؟ شمائل الخطاب ابن فألبس عمر عىل عيلّ ثناء الطويس فرس كيف ترون أال

أربع عىل اإليمان فقال: اإليمان عن فسأله طالب أبي بن عيل إىل رجل وقام
عرشمقامات، عىل الصرب وصف ثم والجهاد، والعدل واليقني الصرب عىل دعائم،
مقامات.50 عرش عىل منها واحد كل فوصف والجهاد، والعدل اليقني وكذلك

واملقامات. األحوال يف تكلم من أول فهو عنه ذلك صح فإن الطويس: قال

والتصوف التشيع بني الصلة

السياسية، ميدان يف انهزموا فالشيعة والتصوف، التشيع يقرتب أن توجب األشياء وطبيعة
مضت وقد النفوس، بني يقرب الهزيمة يف واالشرتاك الحياة، ميدان يف انهزموا والصوفية
يف سنده يفقد حني ألنه ينهزم؛ حني يتصوف املرء أن تبني كثرية فقرات الكتاب هذا يف

الروح. عالم يف الغوث فيلتمس يذهب املادة عالم
عن ويبحثون باألرسار، يؤمنون والصوفية الشيعة أن املذهبني بني يقرب ومما
مذاهبهم وتقاربت وأمانيهم، وظنونهم أوهامهم تشابهت ولذلك الغيبية، العوالم يف النجاة
الحياة وفهم األشياء، تناول يف مشرتكة شمائل لديهم ترى ورصت واالجتماعية، املعاشية
شئت من إىل فتنسبها الشعر من القطعة أمامك فتقع يتشابه، أدبهم حتى والناس،
اقرتاب عىل دليل وأصدق … الصوفية أو الشيعة من إليه تضيفها من إىل طائعة فتميض

ص٤٩. اللمع 48
ص١٢٦. اللمع 49
ص١٣٠. اللمع 50
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ألن كذلك كانوا وإنما اإلسالمية، األمم بني تصوًفا الناس أكثر هم فارس أهل أن املذهبني
هناك. رحاله ألقى التشيع

كثرية ألفاًظا املرصيني من الصوفية عند لرأينا مرص يف التصوف ندرس مضينا ولو
الصوفية بأن خلدون ابن يحكم أن الغريب من فليس الفاطميون. يستعمله مما كانت

التشيع. عن نظامهم نقلوا

الخلقية الحياة يف التصوف قيمة

األخالق رجال بني من يمتازون الصوفية إن نقول أن إال التفاصيل هذه بعد يبق لم
النصوص حرفية عند يقفوا أن يأبون مسلمون قوم فأولئك التفلسف، هي أساسية بصفة

األخالق. محور فيجعلونها النفس عىل يقبلون ثم والتأويل، الدرس يف فيمضون
أما الرشعية، الزواجر حدود يف وينزجر الرشعية، األوامر حدود يف يعمل فاملسلم
حركات يف الخفية الدقائق فهم عىل ويحرص املغيبات، إدراك إىل فيتسامى الصويف

والقلوب. الخواطر
وإن قلبه فيستفتي االحرتام كل الشخصية يحرتم الصويف أن القول وخالصة
انتهت التي العقلية التصورات يف اإلرساف منها عيوب لذلك كان وقد املفتون، أفتاه
يف عيوب وتلك األنبياء. عىل األولياء بتفضيل أو بالحلول، أو الوجود، بوحدة القول إىل
الفلسفية باملقاييس يقيسونها الذي أما الرشعية، باملقاييس األخالق يقيسون من نظر
بالفضل ذلك وليس العقل. وإعزاز الفكر إجالل من أصوًال الصوفية عند فريون

القليل.
املذهب هذا تأريخ إال الكتاب هذا يف عمل من يل ليس أن أعرف وأنا هذا أقول
أتحزب أني قوم يظّن فال عنه أدافع أن أو التصوف أحارب أن همي من فليس الفلسفي،

االعتدال. حدود يف عليه أعطف أن حقي من كان وإن للتصوف،

البحث نظام

الشخصية بها تتكون التي األساسية املسائل عرض فهي الدراسات هذه يف خطتنا أما
الدراسات بهذه القارئ يعرف أن ويكفي يطول، أمرها ألن بالجزئيات، نهتم ولن الخلقية،

األخالق. يف التصوف خطر
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هذا ويف التاريخ، وال باألشخاص نهتم فلم املعاني، عند وقفنا أننا هنا ولنقيد
اإلسالمية. العهود يف التصوف فكرة بها مرت التي األطوار لبيان يكفي ما التمهيد

يطلب وال الكتاب لنظام نرتضيه الذي املنهج اختيار يف الحق لنا أن الواضح ومن
األساليب، خري األسلوب هذا يكون ال وقد التأليف. أسلوب يف ارتضيناه ما مسايرة إال منا

نريد. ما تحقيق إىل وجه خري عىل بنا يصل ولكنه
واألوراد، األدعية عن بالكالم نبتدئه سريانا القارئ ولكن خاصباألخالق، القسم هذا
فصل أن التأمل بعد رأينا ولكنا األول، القسم من يجعلها بأن خليقة أدبية مالمح وفيها
األدعية وألن للدعاء، النفس إعداد عن حديثًا فيه ألن الخلقية؛ النزعة عليه تغلب األدعية
التصوف. أهل عند الخلقية الغاية هو باهلل واالتصال باهلل، االتصال وسائل من ذاتها يف
األخالق قسم يف فوضعها املريد، حياة يف الخلقي النظام تمثل األوراد أن املؤكد ومن

الفضول. من ليس
أن يعزينا ولكن نملك، مما أكرب جهد إىل يحتاج البحث هذا أن مخلصني، ونعرتف

قليل. غري املقل جهد أن سيذكر القارئ
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واألوراد األدعية

القرآن يف الدعاء

شأنه عز كقوله العبادة، بمعنى القرآن يف أحيانًا ويرد النداء، وهو دعاء، جمع األدعية
َفْليَْستَِجيبُوا َفاْدُعوُهْم أَْمثَالُُكْم ِعبَاٌد ِهللا ُدوِن ِمن تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ األعراف: سورة يف
ِمن يَْدُعوَن َوالَِّذيَن اْلَحقِّ َدْعَوُة ﴿َلُه الرعد: سورة يف وقوله َصاِدِقي﴾ ُكنتُْم إِن َلُكْم
ِببَاِلِغِه ُهَو َوَما َفاُه ِليَبْلَُغ اْلَماءِ إَِىل يِْه َكفَّ َكبَاِسِط إِالَّ ءٍ ِبَيشْ َلُهم يَْستَِجيبُوَن َال ُدونِِه
الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك ﴿َواْصِربْ الكهف: سورة يف وقوله َضَالٍل﴾ ِيف إِالَّ اْلَكاِفِريَن ُدَعاءُ َوَما
اْلَحيَاِة ِزينََة تُِريُد َعنُْهْم َعيْنَاَك تَْعُد َوَال ۖ َوْجَهُه يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهم يَْدُعوَن
يف وقوله ُفُرًطا﴾ أَْمُرُه َوَكاَن َهَواُه َواتَّبََع ِذْكِرنَا َعن َقْلبَُه أَْغَفْلنَا َمْن تُِطْع َوَال ۖ نْيَا الدُّ
ِعْلٌم ِبِه َلُهم َليَْس َوَما ُسْلَطانًا ِبِه ْل يُنَزِّ َلْم َما ِهللا ُدوِن ِمن ﴿َويَْعبُُدوَن الحج: سورة
َوالَِّذيَن ۚ اْلُمْلُك َلُه َربُُّكْم هللاُ ﴿ٰذَِلُكُم فاطر: سورة يف وقوله نَِّصرٍي﴾ ِمن ِللظَّاِلِمنَي َوَما
َسِمُعوا َوَلْو ُدَعاءَُكْم يَْسَمُعوا َال تَْدُعوُهْم إِن * ِقْطِمرٍي ِمن يَْمِلُكوَن َما ُدونِِه ِمن تَْدُعوَن
سورة ويف َخِبرٍي﴾ ِمثُْل يُنَبِّئَُك َوَال ۚ ِكُكْم ِبِرشْ يَْكُفُروَن اْلِقيَاَمِة َويَْوَم ۖ َلُكْم اْستََجابُوا َما
إِالَّ هللاُ َحرََّم الَِّتي النَّْفَس يَْقتُلُوَن َوَال آَخَر ًها ـٰ إَِل ِهللا َمَع يَْدُعوَن َال ﴿َوالَِّذيَن الفرقان:

.﴾ ِباْلَحقِّ
معنى أيًضا يتضمن العبادة بمعنى يرد حني الدعاء نجد الشواهد هذه تأمل وعند

النداء.
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َربُُّكُم ﴿َوَقاَل الكريم القرآن ويف اإلسالمية، الرشيعة يف األدب به يويص مما والدعاء
أُِجيُب ۖ َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ﴿َوإِذَا البقرة: سورة ويف َلُكْم﴾ أَْستَِجْب اْدُعونِي

َدَعاِن﴾. إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة

األنبياء أدعية

منها األنبياء، أدعية من نماذج القرآن قص وقد الدينية، التقاليد يف جًدا قديم والدعاء
ِمَن أَْهَلُه َواْرُزْق آِمنًا بََلًدا ذَا ـٰ َه اْجَعْل ﴿َربِّ إبراهيم: لسان عىل البقرة سورة يف ورد ما
َوِمن َلَك ُمْسِلَمنْيِ َواْجَعْلنَا َربَّنَا * اْلَعِليُم ِميُع السَّ أَنَت إِنََّك ۖ ِمنَّا تََقبَّْل ﴿َربَّنَا … الثََّمَراِت﴾
َوابَْعْث َربَّنَا * الرَِّحيُم التَّوَّاُب أَنَت إِنََّك ۖ َعَليْنَا َوتُْب َمنَاِسَكنَا َوأَِرنَا لََّك ْسِلَمًة مُّ ًة أُمَّ يَّتِنَا ذُرِّ
اْلَعِزيُز أَنَت إِنََّك ۚ َويَُزكِّيِهْم َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َويَُعلُِّمُهُم آيَاِتَك َعَليِْهْم يَتْلُو نُْهْم مِّ َرُسوًال ِفيِهْم

اْلَحِكيُم﴾.
َقاَل فقال:﴿َوإِذْ إبراهيم سورة يف أخرى بصورة إبراهيم دعوات القرآن وروى
أَْضَلْلَن إِنَُّهنَّ َربِّ * اْألَْصنَاَم نَّْعبَُد أَن َوبَنِيَّ َواْجنُبْنِي آِمنًا اْلبََلَد ذَا ـٰ َه اْجَعْل َربِّ إِبَْراِهيُم
إِنِّي رَّبَّنَا * رَِّحيٌم َغُفوٌر َفِإنََّك َعَصاِني َوَمْن ۖ ِمنِّي َفِإنَُّه تَِبَعِني َفَمن ۖ النَّاِس َن مِّ َكِثريًا
أَْفِئَدًة َفاْجَعْل َالَة الصَّ ِليُِقيُموا َربَّنَا اْلُمَحرَِّم بَيْتَِك ِعنَد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمن أَْسَكنُت
نُْخِفي َما تَْعَلُم إِنََّك َربَّنَا * يَْشُكُروَن َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت َن مِّ َواْرُزْقُهم إَِليِْهْم تَْهِوي النَّاِس َن مِّ
ِيل َوَهَب الَِّذي هللِ اْلَحْمُد * َماءِ السَّ ِيف َوَال اْألَْرِض ِيف ءٍ َيشْ ِمن ِهللا َعَىل يَْخَفٰى َوَما ۗ نُْعِلُن َوَما
َوِمن َالِة الصَّ ُمِقيَم اْجَعْلِني َربِّ * َعاءِ الدُّ َلَسِميُع َربِّي إِنَّ ۚ َوإِْسَحاَق إِْسَماِعيَل اْلِكَربِ َعَىل

اْلِحَساُب﴾. يَُقوُم يَْوَم َولِْلُمْؤِمِننَي َولَِواِلَديَّ ِيل اْغِفْر َربَّنَا * ُدَعاءِ َوتََقبَّْل َربَّنَا ۚ يَّتِي ذُرِّ
* أَْمِري ِيل ْ َويَرسِّ * َصْدِري ِيل ْح اْرشَ ﴿َربِّ طه: سورة يف ورد ما موىس دعاء ومن
* أَِخي َهاُروَن * أَْهِيل ْن مِّ َوِزيًرا يلِّ َواْجَعل * َقْوِيل يَْفَقُهوا * لَِّساِني ن مِّ ُعْقَدًة َواْحلُْل
ِبنَا ُكنَت إِنََّك * َكِثريًا َونَذُْكَرَك * َكِثريًا نَُسبَِّحَك َكْي * أَْمِري ِيف ْكُه َوأَْرشِ * أَْزِري ِبِه اْشُدْد

ِيل﴾. َفاْغِفْر نَْفِيس َظَلْمُت إِنِّي ﴿َربِّ القصص: سورة ويف بَِصريًا﴾
الرَّاِحِمنَي﴾. أَْرَحُم َوأَنَت ُّ الرضُّ ِنَي َمسَّ ﴿أَنِّي األنبياء سورة يف ورد ما أيوب دعاء ومن
سورة يف ورد وما ﴾ َفانتَِرصْ َمْغلُوٌب ﴿أَنِّي القمر سورة يف ورد ما نوح دعاء ومن
يَلُِدوا َوَال ِعبَاَدَك يُِضلُّوا تَذَْرُهْم إِن إِنََّك * َديَّاًرا اْلَكاِفِريَن ِمَن اْألَْرِض َعَىل تَذَْر َال ﴿رَّبِّ نوح:
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َوَال َواْلُمْؤِمنَاِت َولِْلُمْؤِمِننَي ُمْؤِمنًا بَيْتَِي َدَخَل َولَِمن َولَِواِلَديَّ ِيل اْغِفْر رَّبِّ * اًرا َكفَّ َفاِجًرا إِالَّ
تَبَاًرا﴾. إِالَّ الظَّاِلِمنَي تَِزِد

إِنََّك َطيِّبًَة يًَّة ذُرِّ لَُّدنَك ِمن ِيل َهْب ﴿َربِّ عمران آل سورة يف ورد ما زكريا دعاء ومن
َعاءِ﴾. الدُّ َسِميُع

ذُنُوبَنَا َلنَا اْغِفْر ﴿َربَّنَا الدعاء: هذا الصديقني قول هللا جعل عمران آل سورة ويف
اْلَكاِفِريَن﴾. اْلَقْوِم َعَىل نَا َوانُرصْ أَْقَداَمنَا َوثَبِّْت أَْمِرنَا ِيف اَفنَا َوإِْرسَ

محمد: لنبيه وصية اإلرساء سورة يف جاء ما ذلك من بالدعاء، أنبياءه يويص وهللا
ُسْلَطانًا لَُّدنَك ِمن يلِّ َواْجَعل ِصْدٍق ُمْخَرَج َوأَْخِرْجِني ِصْدٍق ُمْدَخَل أَْدِخْلِني رَّبِّ ﴿َوُقل
بَاَرًكا مُّ ُمنَزًال أَنِزْلِني رَّبِّ ﴿َوُقل نوح لنبيه وصية (املؤمنون) سورة يف جاء وما نَِّصريًا﴾
﴿ُقِل الدعاء أسلوب أمته بتعليم رسوله يويص الكهف سورة ويف اْلُمنِزلنَِي﴾ َخرْيُ َوأَنَت
َوَال ِبَصَالِتَك تَْجَهْر َوَال اْلُحْسنَٰى اْألَْسَماءُ َفَلُه تَْدُعوا ا مَّ أَيٍّا َن ـٰ الرَّْحَم اْدُعوا أَِو هللاَ اْدُعوا

َسِبيًال﴾. ٰذَِلَك بنَْيَ َوابْتَِغ ِبَها تَُخاِفْت
األنبياء وأدعية الدينية، التقاليد يف جًدا قديم الدعاء أن عىل دالئل الشواهد هذه ويف
كله األمر بأمر واإليمان العبودية معنى من فيها بما للمؤمنني تذكريًا القرآن يف ذكرت

والغفران. النرص يسأله وأن ربه، اإلنسان يدعو أن التقى من وأن هللا، بيد

اإلنسان طبيعة

﴿َوإِذَا الزمر سورة ففي البأساء، عند إال ربه يعرف ال قد اإلنسان بأن يحدثنا والقرآن
ِمن إَِليِْه يَْدُعو َكاَن َما نَِيسَ نُْه مِّ ِنْعَمًة َلُه َخوَّ إِذَا ثُمَّ إَِليِْه ُمِنيبًا َربَُّه َدَعا ُرضٌّ اْإلِنَساَن َمسَّ
اْإلِنَساِن َعَىل أَنَْعْمنَا ﴿َوإِذَا فصلت: سورة ويف َسِبيلِِه﴾ َعن لِّيُِضلَّ أَنَداًدا هللِ َوَجَعَل َقبُْل

َعِريٍض﴾. ُدَعاءٍ َفذُو ُّ الرشَّ ُه َمسَّ َوإِذَا ِبَجاِنِبِه َونَأَٰى أَْعَرَض

الرسول أدعية

الدعاء»، من هللا عىل أكرم «ليسيشء فقال: الدعاء. يف أمته ملسو هيلع هللا ىلصبرتغيب الرسول عني وقد
وقال: بالدعاء»، — هللا عباد — فعليكم ينزل، لم ومما نزل مما ينفع الدعاء «إن وقال:
ليس صفًرا يردهما أن يديه إليه الرجل بسط إذا يستحي كريم حيي وجل عز هللا «إن
عز هلل «إن وقال: العالنية»، يف دعوة سبعني تعدل الرس يف «دعوة وقال: يشء»، فيهما
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دعوة وليلة يوم كل يف ومسلمة مسلم ولكل النار، من عتقاء والنهار الليل يف وجل
أعطه، فلم وسألني أجبه، فلم دعاني الذي ذا من يقول: تعاىل هللا «إن وقال: مستجابة»،
الدعاء باب عبد عىل هللا فتح «إذا وقال: الراحمني»، أرحم وأنا له، أغفر فلم واستغفرني

عليه».1 يغضب هللا يسأل لم «من وقال: له» يستجيب هللا فإن فليكثر
قبل الفجر ركعتي بعد يقوله كان ما منها كثرية، أدعية هللا رسول عن رويت وقد

الصبح: صالة

وتلم شميل، بها وتجمع قلبي، بها تهدي عندك من رحمة أسألك إني اللهم
وترفع غائبي، بها وتحفظ ديني، بها وتصلح ألفتي، بها وترد شعثي، بها
رشدي، بها وتلهمني وجهي، بها وتبيض عميل، بها وتزكي شاهدي، بها
بعده ليس ويقينًا صادًقا، إيمانًا أعطني اللهم سوء. كل من بها وتعصمني
الفوز أسألك إني اللهم واآلخرة، الدنيا يف كرامتك رشف بها أنال ورحمة كفر،
ومرافقة األعداء، عىل والنرص السعداء، وعيش الشهداء، ومنازل القضاء، عند
وقرص حيلتي، وقلت رأيي، ضعف وإن حاجتي، بك أنزل إني اللهم األنبياء.
كما الصدور، شايف ويا األمور، قايض يا فأسألك رحمتك، إىل وافتقرت عميل،
ومن الثبور، دعوة ومن السعري، عذاب من تجريني أن البحور، بني تجريني

الخ.2 … القبور فتنة

تجريني كما «أسألك العبارة: هذه سيما وال ضعف، الدعاء هذا عبارات بعض ويف
كالم إىل أضيف مما الدعاء هذا يكون وقد السعري»، عذاب من تجريني أن البحور، بني

الرسول.
عرفة، يوم يف السلف ملسو هيلع هللا ىلصوعن الرسول عن مأثور إنه قال دعاء عن الغزايل3 وحدثنا

نصه: هذا قصري دعاء وهو

حي وهو ويميت يحيي الحمد، وله امللك له له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال
ويف نوًرا، قلبي يف اجعل اللهم قدير، يشء كل عىل وهو الخري بيده يموت ال

و٢٨٢. ص٢٨١ األرب نهاية من الخامس الجزء يف األحاديث هذه أسانيد راجع 1

ص٣٢٢. ج١ اإلحياء 2
ص٢٦٥. ج١ اإلحياء يف 3
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ويرس صدري يل ارشح اللهم نوًرا. لساني ويف نوًرا، سمعي ويف نوًرا، برصي
أمري. يل

من بمعافاتك وأعوذ سخطك، من برضاك «أعوذ سجوده: يف يقول كان أنه وروي
نفسك».4 عىل أثنيت كما أنت عليك ثناء أحيص ال منك، بك وأعوذ عقوبتك،

وأعوذ القرب، عذاب من بك أعوذ إني «اللهم الصالة يف يدعو كان أنه البخاري ويف
املمات».5 وفتنة املحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال، املسيح فتنة من بك

تقول: أن االستغفار سيد قال: النبي أن البخاري صحيح من الدعوات كتاب ويف

ما ووعدك عهدك عىل وأنا عبدك، وأنا خلقتني أنت إال إله ال ربي، أنت اللهم
بذنبي، وأبوء عيل بنعمتك لك أبوء صنعت، ما رش من بك أعوذ استطعت،

أنت.6 إال الذنوب يغفر ال فإنه يل فاغفر

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن املأثورة االستعاذات ومن

أن من بك وأعوذ الجبن، من بك وأعوذ البخل، من بك أعوذ إني اللهم
القرب، عذاب من بك وأعوذ الدنيا، فتنة من بك وأعوذ العمر، أرذل إىل أُردَّ
من مطمع، غري يف طمع ومن طبع، إىل يهدي طمع من بك أعوذ إني هللا
يخشع ال وقلب ينفع، ال علم من بك أعوذ إني اللهم مطمع. ال حيث طمع
الضجيع، بئس فإنه الجوع، من بك وأعوذ تشبع، ال ونفس يسمع، ال ودعاء
الهرم ومن والجبن والبخل الكسل ومن البطانة، بئست فإنها الخيانة، ومن
املحيا وفتنة القرب وعذاب الدجال فتنة ومن العمر، أرذل إىل أرد أن ومن

واملمات.7

عليه، واعتماده هللا يف رجاءه تمثل وهي جًدا، كثرية هللا رسول عن املأثورة واألدعية
فيه. وفناءه

ص٣٠٥. ج١ اإلحياء 4
ص١٠٥. ج١ البخاري 5
ص٦٧. ج٤ البخاري 6
ص٣٢٩. ج١ اإلحياء 7
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األنبياء أدعية برتجمة املسلمني اهتمام

ومن األنبياء، أدعية من إليهم وصل ما نقلوا أنهم بالدعاء املسلمني اهتمام مظاهر ومن
بالبيت طاف ملسو هيلع هللا ىلص آدم عىل يتوب أن وجل عز هللا أراد «ملا عائشة:8 قالت ما ذلك غريب
قال: ثم ركعتني فصىل قام ثم حمراء ربوة عىل فجلس بمبني ليس يومئذ وهو سبًعا،

سؤيل، فأعطني حاجتي وتعلم معذرتي؛ فاقبل وعالنيتي، رسي تعلم إنك اللهم
ويقينًا قلبي، يبارش إيمانًا أسألك إني اللهم ذنوبي. يل فاغفر نفيس يف ما وتعلم
ذا يا يل قسمته بما والرضا عيلّ كتبت ما إال يصيبني لن أنه أعلم حتى ا صادًقً

واإلكرام. الجالل

الصوفية بفطرتهم املسلمني ولكن آدم، به دعا ما نقل العسري من أنه الواضح ومن
غفرت قد «إني إليه أوحى هللا أن إىل اطمأنوا وكذلك دعاء، من آلدم بد ال أنه إىل اطمأنوا
وكشفت له غفرت إال به دعوتني الذي بمثل فيدعوني ذريتك من أحد يأتني ولم لك،
وجاءته تاجر كل وراء من له واتجرت عينيه، بني من الفقر ونزعت وهمومه غمومه

يريدها». ال كان وإن راغمة وهي الدنيا
كانوا اإلسالم قبل العرب أن عىل دليل فهو عائشة عن الكالم هذا رواية صحت وإن
أن وقبل آدم منذ كذلك كان وأنه املقبول، الدعاء مواضع من (البيت) يكون أن يحبون

يبنى.
أصبح: إذا يقول كان إبراهيم أن أيًضا وحدثوا

ورضوانك، بمغفرتك يل واختمه بطاعتك، عيل فافتحه جديد خلق هذا اللهم
سيئة من عملت وما يل، وضعفها وزكها مني، تقبلها حسنة فيه وارزقني

كريم. ودود رحيم، غفور إنك يل، فاغفرها

إذا الدعاء بهذا دعا «ومن قال: إبراهيم أن يذكر الغزايل9 وهو الكالم هذا وناقل
الدينية. التقاليد يف جًدا قديمة «األوراد» أن ذلك ومعنى يومه» شكر أدى فقد أصبح

قال: الليل جوف يف دعا إذا كان داود أن وحدثوا

ص٣٢٥. ج١ اإلحياء راجع 8

ص٣٢٤. ج١ اإلحياء يف 9
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إنك العظيم، ذنبي يل اغفر قيوم، حي وأنت النجوم، وغارت العيون، نامت اللهم
العبيد نظر السماء، عامر رأيس، رفعت إليك العظيم، العظيم يغفر وإنما عظيم،
القضاء.10 كرّيس معّد الدهر دائب وأنت القرى، تساقطت اللهم أربابها، إىل

فيقول: يدعو كان يوسف وأن

ومفزعي شدتي، عند غياثي ويا وحدتي، يف صاحبي ويا كربتي، عند عدتي يا
وإسحاق إبراهيم آبائي وإله إلهي يا حيلتي، انقطعت إذا ورجائي فاقتي، عند

حاجتي.11 واقض ومخرًجا فرًجا يل اجعل ويعقوب

يقول: كان إرسائيل» بني «بّكاء وأن

عن بتقصريي تؤاخذني وال حيلتك، يف بي تمكر وال بعقوبتك، تؤدبني ال اللهم
مشيئتك، تكون شئت كما فتقبل، عميل ويسري فاغفر خطيئتي عظيم رضاك،
الذي وال عونك، وعن عنك استغنى أحسن الذي فال عزمك، يميض عزمت وإذا
قبلك. من إال توجد وال بالنجاة يل فكيف قدرتك، من به يخرج بيشء استبد أساء

الصوفية. «أحزاب» يف أمثالها سنجد عقلية محاولة الدعاء هذا ويف
للمرىض به يدعو كان الذين دعاؤه منها املسيح، إىل منسوبة كثرية أدعية ونقلوا
الدعاءان وهذان ليصلبوه12 اليهود أخذه حني ودعاؤه واملجانني12 والعميان والزمني

التحميد. مجرى يجريان
يقول: كان أنه الغزايل ونقل

وأصبح أرجو ما نفع أملك وال أكره، ما دفع أستطيع ال أصبحت إني اللهم
تشمت ال اللهم مني. أفقر فقري فال بعميل، مرتهنًا وأصبحت غريي، بيد األمر
تجعل وال ديني، يف مصيبتي تجعل وال صديقي، بي تسوء وال عدوي، بي

قيوم. يا حي يا يرحمني، ال من عيل تسلط وال همي، أكرب الدنيا

ص٢٨٣. ج٣ األخبار عيون 10

ص٢٨٤. ج٣ األخبار عيون 11

ص٢٨١. ج٣ األخبار عيون يف تجده 12
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الصوفية. مؤلفات بها تزخر كثريى وتحميداته عيىس وأدعية
املسلمني شغف وهو إثباته، نريد ما يؤيد ما األنبياء أدعية من املتقدمون نقله وفيما
ناقلوها فوضعها عربية، غري لغات عن نقلت األنبياء أدعية أن ننىس وال الدعوات، بمأثور

واالزدواج. السجع بني يرتواح غنائي أسلوب يف

األحوال مختلف يف املؤمن أدعية

األعمال، من املؤمن يبارش ما باختالف مختلفة أدعية اإلسالمية واآلداب الفقه كتب ويف
من بك «أعوذ للوضوء يجلس حني فيقول للدعاء، تنقطع ال فرص الصالح وللمسلم

يحرضون». أن رب بك وأعوذ الشياطني، همزات
الشؤم من بك وأعوذ والربكة، اليمن أسألك إني «اللهم يديه: غسل عند ويقول

والهلكة».
عني». راض وأنت الجنة، رائحة يف أوجد «اللهم االستنشاق: يف ويقول
الدار». سوء ومن النار، روائح من بك أعوذ إني «اللهم االستنثار: وعند

أوليائك، وجوه تبيض يوم بنورك وجهي بيض «اللهم عضو: كل غسل عند ويقول
أعدائك». وجوه تسود يوم بظلماتك وجهي تسود وال

يسريًا» حاسبًا وحاسبني بيميني، كتابي أعطني «اللهم اليمني: غسل عند ويقول
وراء من أو بشمايل كتابي تعطيني أن بك أعوذ إني «اللهم الشمال غسل وعند

ظهري».
تحت وأظلني بركاتك، من عيل وأنزل برحمتك، ني غشِّ «اللهم الرأس: مسح وعند
يستمعون الذين من اجعلني «اللهم األذنني: مسح وعند ظلك»، إال ظل ال يوم عرشك ظل
الرقبة: مسح وعند األبرار»، مع الجنة منادي أسمعني اللهم أحسنه، فيتبعون القول
الرجل غسل وعند واألغالل»، السالسل من بك وأعوذ النار، من رقبتي فك «اللهم
غسل وعند النار»، يف األقدام تزل يوم املستقيم الرصاط عىل قدمي ثبت «اللهم اليمنى:
يف املنافقني أقدام تزل يوم الرصاط عىل قدمى تزل أن بك «أعوذ اليرسى: الرجل

النار».
أن وأشهد له، رشيك ال وحده هللا إله ال أن «أشهد الوضوء: ختام عند ويقول
نفيس، وظلمت سوءًا عملت أنت، إال إله ال وبحمدك، هللا سبحانك ورسوله، عبده محمًدا
اجعلني اللهم الرحيم، التواب أنت إنك عيل وتب يل فاغفر إليك، وأتوب اللهم أستغفرك
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عبًدا واجعلني الصالحني، عبادك من واجعلني املتطهرين، من واجعلني التوابني، من
وأصيًال». بكرة وأسبحك كثريًا، ذكًرا أذكرك واجعلني شكوًرا، صبوًرا

الصالة، وبعد الصالة أثناء ويف األذان عند تقال وأدعية الوضوء، تسبق أدعية وهناك
الحج. مناسك وعند والفطر الصوم يف تقال وأدعية اليقظة وعند النوم قبل تقال وأدعية

األخالق. يف التصوف آثار أهم من هي روحانية بنفحة املسلم يغمر ما كله ذلك ويف
الحوادث» من حادث كل عند املأثورة «األدعية من طائفة بعرض الغزايل اهتم وقد
وبحق عليك، السائلني بحق أسألك إني «اللهم املسجد إىل يخرج حني املؤمن فيقول:
اتقاء خرجت سمعة، وال رياء وال بطًرا وال أًرشا أخرج لم فإني إليك، هذا ممشاي
ال إنه ذنوبي، يل تغفر وأن النار، من تنقذني أن فأسألك مرضاتك، وابتغاء سخطك،

أنت». إال الذنوب يغفر
أو أظلم، أو أظلم أن بك أعوذ رب هللا، «باسم لحاجة: املنزل من يخرج حني ويقول

عيل». يجهل أو أجهل
اللهم فيها، ما وخري السوق هذه خري أسألك إني «اللهم السوق: دخل إذا ويقول
أو فاجرة، يمينًا فيها أصيب أن بك أعوذ إني اللهم فيها، ما ورش رشها من بك أعوذ إني

خارسة». صفقة
عمن بفضلك وأغنني حرامك، عن بحاللك اكفني «اللهم دين: عليه كان إن ويقول

سواك».
من أسألك الحمد، فلك الثوب هذا كسوتني «اللهم الجديد: الثوب لبس عند ويقول

له». صنع ما ورش رشه من بك وأعوذ له، صنع ما وخري خريه
أنت، إال بالسيئات يذهب وال أنت، إال بالحسنات يأتي ال «اللهم التطري: عند ويقول

باهلل». إال قوة وال حول ال
واإلسالم، والسالمة والرب واإليمان، باألمن علينا أهله «اللهم الهالل: رؤية وعند

تسخط». عما والحفظ وترىض، تحب ملا والتوفيق
أرسلت ما وخري فيها ما وخري الريح هذه خري أسألك إني «اللهم الريح: هبوب وعند

به». أرسلت ما ورش فيها ما ورش رشها من بك ونعوذ به،
يف كتابه واجعل املحسنني، يف اكتبه «اللهم الناس: أحد وفاة تبلغه حني ويقول
لنا واغفر بعده، تفتنا وال أجره، تحرمنا ال اللهم الغابرين، يف عقبه عىل واخلفه عليني،

وله».
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العليم». السميع أنت إنك منا تقبل «ربنا التصدق: عند ويقول
راغبون». ربنا إىل إنا منها خريًا يبدلنا أن ربنا «عىس الخسارة: وعند

ارشح رب رشًدا، أمرنا من لنا وهيء رحمة لدنك من آتنا «ربنا األمور: ابتداء وعند
أمري». يل ويرس صدري، يل

تبارك النار، عذاب فقنا سبحانك باطًال هذا خلقت ما «ربنا السماء: إىل النظر وعند
منريًا». وقمًرا رساًجا فيها وجعل بروًجا السماء يف جعل الذي

ذلك». قبل وعافنا بعذابك، تهلكنا وال بغضبك، تقتلنا ال «اللهم الصواعق: رؤية وعند
تجعله وال رحمة صيِّب اجعله اللهم نافًعا، وصيبًا هنيًا، سقيا «اللهم املطر: وعند

عذاب». صيِّب
الشيطان من وأجرني قلبي، غيظ وأذهب ذنبي، يل اغفر «اللهم الغضب: وعند

الرجيم».
أقاتل». وبك ونصريي عضدي أنت «اللهم الغزو: وعند

حكمك، ماضيف بيدك، ناصيتي أمتك. وابن عبدك وابن عبدك إني «اللهم الهم: وعند
علمته أو كتابك يف أنزلته أو نفسك به سميت لك هو اسم بكل أسألك قضاؤك، يف عدل
ونور قلبي، ربيع القرآن تجعل أن عندك، الغيب علم يف به استأثرت أو خلقك، من أحًدا

وهمي». حزني وذهاب غمي، وجالء صدري،
وجهي صورة وكرم فعدله، خلقي سوى الذي هلل «الحمد املرآة: يف النظر وعند

املسلمني». من وجعلني وحسنها
عليه، جبل ما وخري خريه أسألك إني «اللهم دابة: أو غالم أو خادم اشرتاء وعند

عليه». جبل ما ورش رشه من بك وأعوذ
خري». يف بينكما وجمع عليك، وبارك فيك هللا «بارك بالزواج: التهنئة وعند
مالك».13 ويف أهلك يف لك هللا «بارك له: للمقيض يقول الدين قضاء وعند

ص٣٣٠–٣٣٣. ج١ اإلحياء انظر 13
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واألخالق األدب يف األدعية أثر

أكثرها ورد القول، فيها فأفاض األدعية هذه ألمثال األرب نهاية يف النويري عرض وقد
هللا14 رسول إىل

أن فحسبه األدب جهة من أما واألخالق، األدب يف بأثرها القارئ تذكري هو واملهم
نفيسة بثروة يظفر األحوال مختلف يف األدعية من أثر ما يحفظ الذي املؤمن أن يتذكر
مغنم وذلك وتفكريه، كالمه عىل ملحوظ أو خفي سلطان لها والتعابري، األلفاظ من
قدرته وتمثل هللا مع األدب حسن عىل رياضة فهي األخالق جهة من وأما بالقليل. ليس
هو ربه بعظمة املؤمن وشعور جليل. أو حقري بعمل املرء فيها يهم لحظة كل يف ورحمته
إىل يضاف األعمال. بصالح إليه التقرب يف والرغبة والكبائر، الصغائر من الخوف أساس
تكرارها ويف يوم، كل تقع بظروف موصول أكثرها ألن وتعاد تكرر األدعية هذه أن ذلك

واألخالق. األدب يف البالغ لتأثريها ضمان وذلك النفس؛ يف طبعها يوجب ما

ص٣٠٢–٣٢٥. الخامس الجزء انظر 14
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وتلك آداب، عرشة لذلك فوضعوا الدعاء، عند مالحظته تجب ما برشح الصوفية اهتم وقد
للدعاء. القلوب بتهيئة وبرصهم النفسية، لألحوال فهمهم عىل تدل العرشة اآلداب

النفس ألحوال الصوفية فهم

ورمضان السنة، من عرفة كيوم الرشيفة: األوقات لدعائه املؤمن يرتصد أن األول: األدب
الليل. ساعات من السحر ووقت األسبوع، من الجمعة ويوم األشهر، من

التقاليد من بأنه االعرتاف من بد وال التخصيص، هذا قيمة نفهم ال ونحن
النفس توجيه حيث من الفائدة من فيه ما عىل املوافقة من يمنع ال هذا ولكن املوسمية،

العبادات. مواسم بأكرب التصالها املسلمون يحرتمها أوقات إىل والقلب
نزول وعند هللا، سبيل يف الصفوف زحف عند فيدعو الرشيفة: األحوال يغتنم أن الثاني:

السجود. وعند الصوم، وعند املكتوبة، الصلوات إقامة وعند الغيث،
القتال يف الصفوف زحف وخاصة األحوال، بعض تمجيد عىل رياضة هذا ويف

املرشوع.
هذا وقيمة إبطيه: بياض يرى بحيث يديه ويرفع القبلة مستقبل يدعو أن الثالث:
من كثري األدب هذا عن تحدث وقد بالدعاء، االهتمام إىل ترجع النفسية الوجهة من

املؤلفني.
والجهر: املخافتة بني الصوت خفض الرابع:

رأى حني الرسول قال كما غائب، وال بأصم ليس هللا أن إىل الداعي ليطمنئ وذلك
بالدعاء. أصواتهم يرفعون ناًسا
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الدعاء يف السجع

الدعاء: يف السجع يتكلف ال أن الخامس:
روي وقد التكلف، وترك الطبع إيثار عىل النفس تربية به يراد جميل أدب وهذا
أن أحدكم حسب الدعاء، يف والسجع «إياكم وقال: الدعاء يف السجع أنكر النبي أن
وما النار من بك وأعوذ وعمل قول من إليها قرب وما الجنة أسألك إني اللهم يقول:
هللا «أعىل له: فقال بسجع يدعو بقاص السلف بعض ومر وعمل» قول من إليها قرب

تبالغ؟».
عن أثرت فقد فيه، كراهة فال املقبول السجع أما السجع تكلف هو واملكروه
مع الخلود، يوم والجنة الوعيد، يوم األمن «أسألك كقوله: مسجوعة، أدعية هللا رسول
ما تفعل وإنك ودود، رحيم إنك بالعهود، املوفني السجود، والركع الشهود، املقربني

تريد».
الدعاء يف يعتدون األمة هذه من قوم «سيكون قال: أنه الرسول عن وأثر
والسنة الرشعي الوضع عن بالخروج الدعاء يف االعتداء األثري ابن وفرس والطهور»،
الكالم عند الدعاء وباب الوضوء1 باب موطنني يف الغزايل له وعرض املأثورة،
ًعا تََرضُّ َربَُّكْم ﴿اْدُعوا اآلية فرس وكذلك بالسجع، االعتداء فرس فكأنه السجع، عن
رفع عن النهي هو املراد أن يعني اآلية سياق ولكن اْلُمْعتَِديَن﴾، يُِحبُّ َال إِنَُّه َوُخْفيًَة

الصوت.
النبي شهدت فإني الدعاء، يف والسجع «إياك قال: عباس ابن أن النويري ونقل

ذلك».2 يفعلون ال وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص
البكري: للسيد االستغفار منظومة ويف

ن��س��ق3 ع��ل��ى س��ج��ًع��ا ج��رى ق��د وم��ا ن��ث��ر وم��ن ال��ق��واف��ي ن��ظ��م م��ن ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

والسجع. الشعر كراهة من ورد بما متأثر وهو

ج١. ص١٤٩ 1

ص٢٨٥. ج٥ األرب نهاية 2

البكري. أوراد مجموع من ص٩١ 3
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هو فاملكروه والحديث، القرآن يف السجع من ورد ما ينقض ال كله ذلك ولكن
كتاب من األول الجزء يف القضية هذه فصلنا وقد السجع. مطلق ال املتكلف، السجع

الفني). (النثر

اآللهية الفنحات لتلقي النفس إعداد

والرهبة. والرغبة والخشوع الترضع السادس:
وجل. عز هللا بفضل اليقني صدق به يراد أدب وهذا باإلجابة: يوقن أن السابع:

اإلجابة. يستبطئ وال ويكرره الدعاء يف يلح أن الثامن:
نبيه. عىل والصالة هللا بذكر الدعاء يفتتح أن التاسع:
الدعاء. آداب خري وهو املظالم، ورد التوبة العارش:

من الخامس والجزء اإلحياء من األول الجزء يف القارئ يجدها تفاصيل اآلداب ولهذه
أخباًرا وذكر اإلجابة»، يف األصل «هو وقال: الباطن باألدب الغزايل اهتم وقد األرب، نهاية
إليه: وأوحى قومه، هللا يسق فلم السالم عليه موىس استسقى وكيف إرسائيل، بني عن

نمام». وفيكم معك ملن وال لك أستجيب ال «إني
يعدونها وكيف النفس، صفاء عىل الصوفية يحرص كيف تبني اآلداب هذه وجملة
اآلداب، هذه عىل تراض حني النفس حال يتصور أن وللقارئ اإللهية، النفحات لتلقي
لفضله وانتظارها فيه، ورغبتها منه ورهبتها إليه، فقرها واستحضار باهلل، النفس فوصل
الوجدان. وتربية القلب، وتطهري النفس، صقل يف العوامل من أولئك كل ويقني، ثقة يف
األخالقية، امللكات بناء يف أصيل باب لذلك النفس وتهيئة هللا، من كله الخري وانتظار
وال ًرضا لنفسه يملك ال العبد وأن هللا، بيد كله األمر أن مخلصني الحظنا إذا سيما وال

نفًعا.
يرد ال شأنه عز فإنه وليدعه واحدة، مرة باهلل الثقة فليجرب ريب يف كان فمن

الدعاء.
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االستسقاء دعاء

إرسائيل بني عند االستسقاء

إرسائيل، بني عند معروًفا وكان السامية، الديانات يف القديمة التقاليد من االستسقاء دعاء
فقال فاستسقوا، إرسائيل بني ملوك من ملك زمن يف الناس قحط جبري: بن سعيد قال
أن تقدر وكيف له: قيل لنؤذينه، أو السماء علينا تعاىل هللا لريسلن إرسائيل: لبني امللك

له.1 أذى ذلك فيكون طاعته وأهل أولياءه أقتل فقال: السماء، يف وهو تؤذيه،
امليتة أكلوا حتى سنني سبع قحطوا إرسائيل بني أن بلغني الثوري: سفيان وقال
فأوحى ويترضعون، يبكون الجبال إىل يخرجون كذلك وكانوا األطفال، وأكلوا املزابل، من
وتبلغ ركبكم، تحفى حتى بأقدامكم إيل مشيتم لو السالم عليهم أنبيائهم إىل وجل عز هللا
لكم أرحم وال داعيًا، لكم أجيب ال فإني الدعاء، عن ألسنتكم وتكل السماء، عنان أيديكم

يومهم.1 من فمطروا ففعلوا أهلها، إىل املظالم تردوا حتى باكيًا،
فأوحى مراًرا، فخرجوا قحط إرسائيل بني يف الناس أصاب دينار: بن مالك وقال
قد ا أكفٍّ إيل وترفعون نجسة، بأبدان إيل تخرجون أنكم أخربهم أن نبيهم إىل وجل عز هللا
تزدادوا ولن عليكم غضبي اشتد قد اآلن الحرام، من بطونكم ومألتم الدماء، بها سفكتم

بُعًدا.2 إال مني
من يقبل إنما الدعاء أن إرسائيل بني عند مفهوًما كان أنه عىل تدل الشواهد وهذه

التائبني.

ص٣١٧. ج١ اإلحياء 1

ص٣١٢. ج١ اإلحياء 2



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

اإلسالمي الفقه كتب يف به االهتمام

األنهار، غارت «إذا تكون أنها وبينت االستسقاء، بصالة اإلسالمي الفقه كتب اهتمت وقد
بصيام أوًال الناس يأمر أن لإلمام يستحب وأنه قناة» انهارت أو األمطار، وانقطعت
اليوم ويف املعايص، من والتوبة املظالم، من والخروج الصدقة، من أطاقوا وما أيام، ثالثة
متواضعني. واستكانة بذلة ثياب يف متنظفني والصبيان وبالعجائز بهم يخرج الرابع
رضع، صبيان «لوال ملسو هيلع هللا ىلص: ولقوله الحاجة، يف ملشاركتهم الدواب إخراج يستحب وقيل:
الواسع املصىل يف اجتمعوا فإذا صبًا» العذاب عليكم لصب رتع، وبهائم ركع، ومشايخ
بغري العبد صالة مثل ركعتني اإلمام بهم فصل جامعة الصالة نودي: الصحراء من
الخطبتني، معظم االستغفار ويكون خفيفة، جلسة وبينهما خطبتني، يخطب ثم تكبري،

الدعاء: يف ويقول

فأجبنا أمرتنا كما دعوناك فقد بإجابتك، ووعدتنا بدعائك، أمرتنا إنك اللهم
وسعة سقيانا يف وإجابتك قارفنا، ما بمغفرة علينا فامنن اللهم وعدتنا، كما

أرزاقنا.

آمن وقد إال بها يقوم ال املرء فإن التصوف، مظاهر أهم من االستسقاء وصالة
فتمطر الطبيعية القوانني تتغري أن يف املرء يطمع وكيف وفضله، هللا برحمة صادًقا إيمانًا
ويرسلها يشاء، حني السماء يحجب وأنه هلل، كله األمر بأن وثق إن إال لدعائه السماء

يشاء؟ حني
اليقني: صدق من فيه ما وتأمل الخرب هذا وانظر

يف املجنون بسعدون نحن فإذا نستسقي فخرجنا الغيث منعنا السلمي: عطاء قال
ولكنا ال، فقلت: القبور؟ يف ما بعث أو النشور، يوم أهذا عطاء! يا فقال: إيلّ فنظر املقابر،
سماوية؟ بقلوب أم أرضية؟ بقلوب عطاء! يا فقال: نستسقي. فخرجنا الغيث، منعنا
فإن تتبهرجوا، ال للمتبهرجني قل عطاء، يا هيهات! فقال: سماوية. بقلوب بل فقلت:
بذنوب بالدك، تهلك ال وموالي! وسيدي إلهي وقال: بطرفه السماء رمق ثم بصري! الناقد
غدًقا ماء سقيتنا ما إال آالئك، من الحجب وارت وما أسمائك، من باملكنون ولكن عبادك،
فما عطاء: قال قدير! يشء كل عىل هو من يا البالد، به وتروى العباد، به تحيي فراتًا
يقول: وهو فوىل القرب، كأفواه بمطر وجاءت وأبرقت السماء أرعدت حتى الكالم استتم
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االستسقاء دعاء

ال��ب��ط��ون��ا أج��اع��وا ل��م��واله��م إذ وال��ع��اب��دون��ا ال��زاه��دون أف��ل��ح
س��اه��رون��ا وه��م ل��ي��ل��ه��م ف��ان��ق��ض��ى ح��بً��ا ال��ع��ل��ي��ل��ة األع��ي��ن أس��ه��روا
ج��ن��ونً��ا3 ف��ي��ه��م إن ال��ن��اس ف��ي ق��ي��ل ح��ت��ى ال��ل��ه ع��ب��ادة ش��غ��ل��ت��ه��م

الروحية، املعاني بأدق يشعر ما سماوية» بقلوب أم أرضية، «بقلوب عبارة ويف
إال يصيب ال الخري بأن اإليمان عىل املرء يروض إذ األخالق، تربية يف بالغ أثر ولهذا

األتقياء. من املخلصني

االستسقاء أدعية من نماذج

التشهد يف واحد دعاء عىل اقترصوا كما االستسقاء، يف واحد دعاء عىل املسلمون يقترص لم
أسباب من االستسقاء فكان عظيًما. افتنانًا فيه فافتنوا قرائحم انطلقت وإنما مثًال،
حني الواحد الرجل لسان عىل األدعية تختلف أن يتفق وكان الدعاء، يف األدبية الثروة

فقال: مرة خطب فقد طالب، أبي بن لعيل وقع كما االستسقاء، يتكرر

يف وتخريت دوابنا، وهامت أرضنا، واغربت جبالنا،4 انصاحت قد اللهم
والحنني مراتعها، يف الرتدد وملت أوالدها، عىل الثكاىل عجيج وعجت مرابضها،
يف حريتها فارحم هللا الحانة، وحنني اآلنة، أنني فارحم اللهم مواردها، إىل
حدابري5 علينا اعتكرت حني إليك خرجنا اللهم موالجها. يف وأنينها مذاهبها،
للملتمس، والبالغ للمبتئس الرجاء فكنت الجود، مخايل وأخلفتنا السنني،
بأعمالنا، تؤاخذنا ال أن السوام، وهلك الغمام، ومنع األنام، قنط حني ندعوك
املغدق والربيع املنبعق،6 بالسحاب رحمتك علينا وانرش بذنوبنا، تأخذنا وال
اللهم فات. قد ما به وترد مات، قد ما به تحيي وابًال سًحا املونق، والنبات
فرعها، ثامًرا نبتها، زاكيًا مباركة، طيبة عامة تامة مروية، محيية منك سقيًا

ص٣١٨. جـ١ اإلحياء 3
الجدب. من ويبست جفت انصاحت: 4

املجدبة. السنة وهي وحدبري حدبار جمع الحدابري 5
املاء. ثقل من انشق الذي املنبعق: 6
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

بالدك. من امليت بها وتحيي عبادك، من الضعيف بها تنعش ورقها، ناًرضا
جنابنا، بها وتخصب وهادنا، بها وتجري نجادنا، بها تعشب منك سقيًا اللهم
بها وتستعني أقاصينا، بها وتندي مواشينا، بها وتعيش ثمارنا، بها وتبقل
ووحشك املرملة، بريتك عىل الجزيلة، وعطاياك الواسعة، بركاتك من ضواحينا،
الودق،8 منها الودق يدافع هاطلة، مدراًرا مخضلة7 سماء علينا وأنزل املهملة،
قزع وال عارضها،10 جهام وال برقها،9 خلب غري القطر منها القطر ويحفز
بربكتها ويحيا املجدبون، إلمراعها يخصب حتى ذهابها،12 شفان وال ربابها،11
الحميد. الويل وأنت وتنرشرحمتك قنطوا ما بعد الغيث تنزل فإنك املسنتون،13

التحميد: بعد فقال أخرى مرة وخطب

وما لربكم، مطيعتان تظلكم، التي والسماء تحملكم، التي األرض وإن أال
ترجوانه لخري وال إليكم، زلفة وال لكم، توجًعا بربكتهما لكم تجودان أصبحتا
فأقامتا. مصالحكم حدود عىل وأقيمتا فأطاعتا، بمنافعكم أمرتا ولكن منكم،
الربكات وحبس الثمرات، بنقص السيئة األعمال عند عباده يبتيل هللا إن
ويزدجر متذكر، ويتذكر مقلع، ويقلع تائب، ليتوب الخريات، خزائن وإغالق
فقال: الخلق، ورحمة الرزق، لدرور سببًا االستغفار هللا جعل وقد مزدجر،
َويُْمِدْدُكم * ْدَراًرا مِّ َعَليُْكم َماءَ السَّ يُْرِسِل * اًرا َغفَّ َكاَن َُّه إِن َربَُّكْم ﴿ْستَْغِفُروا
منيته. وبادر خطيئته، واستقال توبته، استقبل امرءًا هللا فرحم َوبَنِي﴾ ِبأَْمَواٍل
البهائم عجيج وبعد واألكنان، األستار تحت من إليك خرجنا إنا اللهم
عذابك من وخائفني نعمتك، فضل وراجني رحمتك، يف راغبني والولدان،

مبللة. مخضلة: 7

املطر. الودق: 8
معه. مطر وال املطر يف يطمع ما الخلب: الربق 9

فيه. مطر ال السحاب الجهام: العارض 10
املتفرق. الخفيف والقزع األبيض، السحاب الرباب 11

اللينة. األمطار وهي ذهبة جمع والذهاب البادرة. الريح الشفان 12
القحط. أصابهم الذي املسنتون 13
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االستسقاء دعاء

بالسنني، تهلكنا وال القانطني، من تجعلنا وال غيثك فاسقنا اللهم ونقمتك،
إلينا، خرجنا إنا اللهم الراحمني. أرحم يا منا السفهاء فعل بما تؤاخذنا وال
املقاحط وأجاءتنا الوعرة املضايق ألجأتنا حني عليك، يخفى ال بما إليك نشكو
اللهم املستصعبة، الفتن علينا وتالحمت املتعرسة، املطالب وأعيتنا املجدبة،
وال بذنوبنا، تخاطبنا وال واجمني، تقلبنا وال خائبني، تردنا ال أن نسألك إنا
سقيا واسقنا ورحمتك، ورزقك بركتك، علينا انرش اللهم بأعمالنا، تقابسنا
نافعة مات، قد ما بها وتحيي فات، قد ما بها تنبت معشبة مروية نافعة
األشجار، وتستورق البطنان، وتسيل القيعان، بها تروى املجتنى، كثرية الحيا،

قدير.14 تشاء ما عىل إنك األسعار، وترخص

حرية بوصف اهتم حني الدعاء يف ترفق الخطيب نجد األوىل الخطبة درس وعند
عىل وعجيجها املوارد، إىل والحنني املراتع، يف الرتدد من وماللها املرابض، يف الدواب
بأعمالهم، يؤاخذهم ال أن هللا دعا حني تلطف ونجده القتال، الظمأ بها أودى التي أوالدها
وكذلك املأمول، والخصب املرجو، الغيث وصف يف أغرق نجده ثم بذنوبهم، يأخذهم وال
بابًا الثاني شطرها وكان واإلنابة، الجزع فيها يتمثل وجدانية نفحة الخطبة صدر كان

والتمثيل. التخييل يف واالفتنان الصنعة من
حني تجودان هللا، جنود من والسماء فاألرض رصف، توحيد الثانية الخطبة وصدر
من ابتالء الثمرات نقص أن فيذكر الخطيب يميض ثم يشاء، حني وتمسكان يشاء،
عىل موقوف الرش كشف وأن وينيبوا، ليتذكروا أعمالهم تسوء حني الناس يصيب هللا
هو طويل بدعاء خطبته ويختم املتاب، إىل املستسقني قلوب يوجه بذلك وهو االستغفار،

واالبتهال. التوسل لرقة نموذج
الخطيب أن عىل يدل وذلك االختالف، بعض الخطبتني هاتني يف تختلف واملعاني
عند نفسه يساور عما املرء يعرب أن البالغة وأساس خاص، شعور موقف كل يف له كان

البيان. عالم يف املجدبون إال القديمة معانيه عىل يعتمد وال الخطاب.

ص٢٧٩. ج١ البالغة نهج 14
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

شعرية فكاهة

قويًا، ظهوًرا ظاهًرا الفن نجد االستسقاء أدعية من املسلمني أئمة أنشأ فيما النظر وعند
فيها والفن الصدق، قوامها بسيطة أدعية فهي الرسول؛ أدعية من املحفوظ كذلك وال
غيثًا اسقنا «اللهم فقال: بواك ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتت قال: بسنده البغدادي الخطيب حدث قليل،

ضار».15 غري نافًعا آجل، غري عاجًال مريًعا، مريًا مغيثًا
عيل: بن املحسن بن عيل أبي قول االستسقاء بدعاء املتصلة امللح ومن

األرض��ا ي��ب��ل��غ أن ال��غ��ي��م ه��دب ك��اد وق��د دع��ائ��ه ب��ي��م��ن ل��ن��س��ت��س��ق��ي خ��رج��ن��ا
ان��ف��ض��ا16 ق��د وال��غ��م��ام إال ت��م ف��م��ا ال��س��م��ا ت��ق��ش��ع��ت ي��دع��و اب��ت��دا ف��ل��م��ا

ص٣٣٦. ج١ بغداد تاريخ 15

الخاص. خاص ص١١١ 16
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العابدين زين أدعية

يف الجمعة يوم والدته وكانت طالب، أبي بن عيل بن الحسني بن عيل هو العابدين زين
باملدينة وتسعني اثنني وقيل وتسعني، أربع سنة وتويف وثالثني، ثمان سنة شهور بعض

بالبقيع.1 ودفن
خريتان، عباده من تعاىل هلل الرسول: لقول الخريتني؛ ابن العابدين لزين يقال وكان

فارس.2 العجم ومن قريش العرب من فخريته
ملوك آخر يزدجرد بنت سالفة فأمه األم فاريس األب قريش العابدين زين أن وذلك

فارس.2
يف معها تأكل نراك ولسنا بأمك، الناس أبر إنك له: قيل حتى بأمه الرب كثري وكان

عققتها.1 قد فأكون عينها إليه تسبق ما إىل يدي تسبق أن أخاف فقال: صفحة.
بعد أحىص وقد الناس، عليه يطلع ال الذي الجميل الرب باملعوزين، الرب كبري وكان
ناس كان إسحاق: ابن محمد قال بيت. مئة نحو هم فإذا ًرسا يقوتهم كان من عدد موته
الحسني بن عيل مات فلما ومآكلهم، معايشهم أين من يدرون ال يعيشون املدينة أهل من

منازلهم.3 إىل ليًال به يؤتون كانوا ما فقدوا
األخالق. مكارم ليتمم جدهم بعث الذين البيت أهل عىل تستكثر ال شمائل وهذه

الذي العرص يف والحتوف، واملكاره بالفتن يموج كان عرص يف العابدين زين عاش
يف رشحناها تفاصيل ولذلك البيت، أهل شأفة الستئصال األمويون فيه يسعى كان

ص٥٧٨. ج١ األعيان وفيات 1

ص٥٧٧. 2

ص٦٦٥. ج٢ للزركيل األعالم 3
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بقيت وقد أمية. بني لعهد السيايس الشعر نهضة يف أثرها وبينا النبوية» «املدائح كتاب
الشام أهل عىل يدعو أن له صح حتى العابدين زين خيال يف مرسومة املكاره تلك

فيقول:

الذل وقارعنا الحرية، عشوة علينا واستولت الفتن، زيغ شملنا وقد اللهم
محمد آل أموال فابتز دينك، عىل املأمونني غري عبادك يف وحكم والصغار،
وأمانتنا مغنًما فيئنا فجعل املؤمنني، عبادك تلف يف وسعى حكمك، نقض من
واملسكني واليتيم األرملة بسهم والكبارات واملعازف املالهي واشرتيت مرياثًا،
الذمة، أهل املسلمني أبشار يف وحكم حرمة، لك يرعى ال من مالك يف فرتع
وقد اللهم … الرحمة بعني إليهم ينظر راحم وال هلكة، عن يذودهم ذائد فال

إلخ.4 … عموده واستحكم نُهيته وبلغ الباطل زرع استحصد

عليهم الدعاء يف استطرد الذين أمية بني من الحاكمون هم الشام بأهل واملراد
فقال:

مجتمعة كلمة وال هتكتها، إال جنة وال قصمتها، إال دعامة للجور تدع وال اللهم
علوا وال وحططتها نكستها إال راية وال خفضتها، إال قائمة وال فرقتها، إال
وأم نوره، وأطفئ شمسه، وكور اللهم أبدتها، إال خرضاء وال أسفلته، إال
عباديد الجور أنصار وأرنا أهله، قلوب وأرعب جيوشه، وفض رأسه،5 بالحق
عىل الظهور بعد الرءوس ومقمومي الكلمة، اجتماع بعد وشتى األلفة،6 بعد

األمة.7

وعبيد كاهلة بن حرملة عىل فدعا وحاربوه خاصموه من عىل الدعاء من أكثر وقد
مروان. بن امللك وعبد معبد بن وضمرة زياد بن هللا

الحني. ذلك يف املجتمع جوانب بعض تصور األدعية تلك ومراجعة

ص٩١. الخامسة السجادية الصحيفة 4
شجه. الرأس أم 5
متفرقني. عباديد: 6

و٩٣. ص٩٢ الخامسة السجادية الصحيفة 7
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ُقسم النهار أن اقرتض من السالفني يف أن ذلك وبيان بساعته، خاص دعاء له وكان
بني الرابع هو العابدين وزين عرش، االثني األئمة عدد مع لينسجم ساعة عرشة اثنتي إىل

الزوال.8 وقت إىل النهار ارتفاع من وهي الرابعة، هي النهار من فساعته األئمة أولئك
اإلنجيلية، املناجاة أو اإلنجيلية، األدعية هو املقام هذا يف عليه النص ينبغي ما وأهم

العابدين.9 زين لسان عىل هللا فيض من ظهرت مناجاة أكرب وهي
عىل النازل اإلنجيل فقرات أكثر تشبه فقراتها ألن باإلنجيلية املناجاة هذه وسميت

اآلن.9 النصارى بني املتداول اإلنجيل ال السالم عليه عيىس
قدوة املسيح يرون كانوا الصوفية أن إىل كثرية مرات أرشنا فقد القصيد، بيت وهنا

الروحية. الشؤون يف
فصيحة ترجمة ترجموه وقد بعيد، زمن منذ اإلنجيل عرفوا املسلمني أن والواقع
يف نراه كالذي والتصوف األدب كتب يف كثرية شواهد الفصيحة الرتجمة تلك ومن جًدا،

للغزايل. اإلحياء وكتاب قتيبة، البن األخبار عيون كتاب
فالنرصاني التعبد، يف الصوفية ومذاهب النصارى مذاهب بني جًدا كبري والتشابه
والصويف والصلوات، األدعية من طوائف عىل يشمل كتاب جيبه ويف الكنيسة يدخل املتبتل
واألحزاب االستغاثات من طوائف عىل يشمل كتاب يده ويف املسجد يدخل املخلص

واألوراد.
والفرق باملسيح االقتداء كتاب كثرية نواح من يشبه السجادية الصحيفة وكتاب
يف والدعاء عيىس، إىل يوجه باملسيح االقتداء كتبا يف الدعاء أن الكتابني بني الوحيد
عيىس يرون النصارى أن نعرف حني التشابه ويتم هللا، إىل يوجه السجادية الصحيفة

هللا. صورة
واملخاطب السنة، أهل عند األوراد مجموع تقابل الشيعة عند السجادية والصحائف

الوجود. واجب هللا وهو واحد
فنقلوه Imitation de Jesus Christ باملسيح االقتداء بكتاب النصارى اهتم وقد

األحيان. من كثري يف بالذهب وكتبوه مرة، أربعني نحو الفرنسية إىل الالتينية من

و١٤٩. ص١٤٦ انظر 8
ص١٦٦. انظر 9
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رواياتها فصححوا شديًدا، اهتماًما الشيعة به اهتم مما كانت العابدين زين وأدعية
البالد. من كثري يف بالذهب وكتبوها ونقدوها

العابدين: زين يقول كيف ولننظر الروحية، باملعاني تفيض اإلنجيلية واملناجاة

فأمت وإعالني برسي العالم وأنت وأماني، نجاتي وبك ولساني، قلبي لك اللهم
وعالنيتي رسيرتي وأخلص الفحشاء، عن لساني وأصمت البغضاء، عن قلبي
عىل معقوًدا رسي واجعل الرضاء، عواقب بأمانك واكفني األهواء، عالئق عن
سماويًا، وقلبًا روحانيًا جسًما يل وهب لطاعتك. موافًقا وإعالني مراقبتك،

حبك.10 يف صادًقا ويقينًا بك، متصلة وهمة

به ت وحفَّ خطيئاته، به وأحاطب سيئاته، اكتنفته من ارحم «اللهم يقول: وكيف
مانع».11 عذابك من يمنعه وال شافع، عمله من له ليس من ارحم بعفوك جناياته.

يقول: كأن الجالميد، تلني أدعية العابدين ولزين

أهل أمن سيدي، تفضًال، بالكرم تجيبه أن تذلًال بالندم دعاك ملن حق سيدي،
رجائي؟ فأبرش خلقتني السعادة أهل من أم بكائي، فأطيل خلقتني الشقاء

أمعائي؟ خلقت الحميم لرشب أم أعضائي، خلقت املقامع ألرضب سيدي،
لكني منك، الهاربني أول لكنت مواله من الهرب استطاع عبًدا أن لو سيدي،

أفوتك. ال أني أعلم

ال أنه أعلم أني غري عليه، الصرب لسألتك ملكك يف يزيد عذابي أن لو سيدي،
العاصني. معصية منه ينقص وال املطيعني، طاعة ملكك يف يزيد

واعف بسرتك، وجللني بفضلك، خطاياي يل هب خطري؟ وما أنا ما سيدي،
وجهك. بكرم توبيخي عن

وارحمني أحبتي، أيدي تقلبني الفراش عىل مطروًحا ارحمني وسيدي، إلهي
تناول قد محموًال وارحمني جريتي، صالح يغسلني املغتسل عىل مطروًحا

ص١٨٤. 10

ص١٧٨. 11
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ووحدتي، وغربتي وحشتي املظلم البيت ذلك يف وارحم أطرافجنازتي، األقرباء
مواله.12 إال يرحمه من للعبد فما

األسبوع، أليام أدعية فله روحية، مواسم والشهور األيام يجعل العابدين وزين
السنة شهور وأول رمضان. أليام وأدعية رجب، يوم ألول ودعاء عرفة ليوم ودعاء

رمضان.13 شهر هو عنده الهجرية
الروح. وقوة التعبري، فصاحة من كثرتها عىل أدعيته تخلو وال

قال: أنه ويروون األرسار، أهل من كان العابدين زين أن يعتقدون والصوفية

ال��وث��ن��ا ي��ع��ب��د م��م��ن أن��ت ل��ي ل��ق��ي��ل ب��ه أب��وح ل��و ع��ل��م ج��وه��ر رب ي��ا
ح��س��ن��ا ي��أت��ون��ه م��ا أق��ب��ح ي��رون دم��ي م��س��ل��م��ون رج��ال والس��ت��ح��ل
ف��ي��ف��ت��ت��ن��ا14 ج��ه��ل ذو ال��ح��ق ي��رى ال ك��ي ج��واه��ره ع��ل��م��ي م��ن ألك��ت��م إن��ي

الخواص. عىل يُلقى وما العوام عىل يُلقى ما بني يفرق كان أنه ذلك ومعنى

و٣٧٥. ص٣٧٤ 12

ص٣٧٨. انظر 13
ص١١٢. عجيبة ابن رشح 14
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رجًال كان فقد التصوف، أهل عند عليه املصطلح باملعنى صوفيًا التوحيدي يكن لم
لؤم من تخلو ال هجائية جوالت حياته يف له وكانت والتوحيد، واملنطق باألدب مشغوًال
بما يدعو وأخد التصوف، بروح يشعر بدا املعاشية حياته يف انهزم حني ولكنه وطيش،

النساك: بعض به دعا

ونسال رزقك أهل فنسرتزق باالقتار، تبذلها وال باليسار، وجوهنا صن اللهم
اإلعطاء، ويل دونهم من وأنت منع، من وذم أعطى، من بحمد ونُبتيل رشخلقك،

والسماء.1 األرض خزائن وبيدك

إليه يصل ما بتقييد يعني كان أنه عىل مؤلفاته من إلينا وصل فيما فقرات وتدلنا
الشاعر العباس بن محمد بكر أبا الخوارزمي سمع أنه يحدثنا كأن الدعاء، بليغ من
وال فسدت، فقد الناس قلوب وأصلح كسدت، فقد الوفاء سوق نفق «اللهم يقول: البليغ

العلم».2 مات كما النقص ويموت العقل، بار كما الجهل يبور حت تمتني
إىل إشارة هذا ويف البليغ، بالشاعر ويصفه وكنيته باسمه الخوارزمي يذكر فهو

الدعاء. هذا يف تنسمه الذي الروح بسبب عليه عطفه
وأغراض إلهية، إشارات بني يدور علًما ويراه التصوف عىل يعطف كان نفسه وهو
الطريقة أن عىل النص من العطف هذا يمنعه ولم ملوكية، وأخالق دينية، وأفعاله علوية،

ص٤٠٤. ج٥ األدباء معجم 1

ص٢. والصديق الصداقة 2
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النقراض رأيه يف وذلك مدعيها، لكثرة البالغة لحق كما فيها الدخالء لكثرة حيف لحقها
القيامة».3 أرشاط وقرب الدنيا

األدعياء. إال يمقت وال التصوف يمجد فهو
حني حياته أخريات يف إال األدعية بصوغ يكلف لم التوحيدي أن عندنا واملرجح
بهذا والصديق الصداقة رسالة يفتتح رأيناه ولذلك الحائط»،4 رأس شمسه «بلغت

الدعاء:

التي األلفة وارزقنا أعورنا، فقد علينا واسرت عثرنا، فقد بأيدينا خذ اللهم
عىل مصطلحني الدار هذه يف نعيش حتى الجيوب، وتنقى القلوب تصلح بها
آنفني املروءة، بأطراف آخذين الدين، برشائط عاملني للتقوى مؤثرين الخري
الشخوص من بد ال التي للعاقبة متزودين البني، ذات يف يقدح ما مالبسة من

تشاء. ما تشاء من تؤتي إنك عليها، االطالع من محيد وال إليها،

صوفية نفحة هنا بأن ونجيب بالدعاء. مؤلفاتهم يبتدئون املؤلفني أكثر إن يقال وقد
والتبيني». «البيان فاتحة يف الجاحظ به دعا فيما مثلها نجد ال

فنون من فنًا الدعاء اتخذ فقد التوحيدي أما مرات، أو مرة دعا الجاحظ أن عىل
الدعاء: هذا ولننظر البيان،

ومن لك، إال التسليم ومن فيك، إال األمل ومن بك، إال الثقة من أبرأ إني اللهم
الرضا ومن منك، إال الطلب ومن عليك، إال التوكل ومن إليك، إال التفويض
أن وأسألك بالئك، عىل إال الصرب ومن طاعتك، يف إال الذل ومن عنك، إال
والنظر ودثاري، شعاري نعمك عىل والشكر عقيدتي، قرين اإلخالص تجعل
أمني منك والخوف وشغيل، شأني لك واالنقياد وديدني، دأبي ملكوتك إىل
خريك، واتصل برك تتابع اللهم ورسوري. بهجتي بذكرك واللياذ وإيماني،
فواضلك، وعمت قسمك، وبر وعدك، وصدق إحسانك، وتناهى رفدك، وعظم
ذلك فاختم بقضائها، تكفلت أو قضيتها وقد إال حاجة تبق ولم نوافلك، وتمت

عليه. والقادر ذلك أهل إنك واملغفرة، بالرضا كله

ص١٩٦. والصديق بالصداقة امللحقة العلوم ثمرات رسالة من 3

والصديق. الصداقة رسالة ختام يف التوحيدي عبارة 4
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الخفض حروف مع الفواصل تلوين يف الكاتب هذا براعة ينظر أن مرجو والقارئ
واالزدواج. املقابلة من ذلك بعد له اتسق وما الدعاء، هذا صدر يف

الدعاء: من ثالث لون وهذا

إحسانك، وعوائد برك، ومألوف توفيقك وفواتح لطفك، خفايا أسألك إني اللهم
من األولياء ومكاثرة رسلك من املصطفني ومنزلة مالئكتك، من املجتبني وجاه
بحكمك، والرضا برزقك، القناعة وأسألك عبادك، من املتقني وعاقبة خلقك،
بما واالعتبار بحجتك، والقيام شبهاتك، يف والورع محظورك، عن والنزاهة
زجرت، عما والوقوف أمرت، ما عىل واإلقبال أخفيت، ملا والتسليم أبديت،
وسهل، عرس فيما سنة والصدق وثقل، خف عندما حجة الحق أتخذ حتى
يف فأتبخرت منظر، أشوه الباطل ومنظر شعار، أعز الزهد شعار أن أرى وحتى
بالثناء خلقك بني القصوى الغاية وأبلغ إليك، بالدعاء الرداء فضفاض ملكوتك

عليك.

موضوع يخالف وموضوعه القارئ، عىل تخفى ال البديع من فنون الدعاء هذا ويف
السالف. الدعاء

رابع: لون وهذا

وإليك ويرسي، عرسي يف أستعني وبك وبجري5 عجري أرفع إليك اللهم
الهوى وزينة الشيطان، وفتنة النفس، بتسويل العالم فإنك ورهبًا، رغبًا أدعو
املنة، وضعف القلب، وقنوط الثقة وبائقة الصديق، وتلون الدهر ورصف
شأني من وانظم شمله، أمري من واجمع كله، ذلك اللهم فقني الجزع، وسوء
الكفاية وعند الضجر، من الفقر وعند البطر، من الغنى عند واحرمني شتيته،
الطلب وعند الفسولة، من الراحة وعند الحرسة، من الحاجة وعند الغفلة، من
وعند عليك، االعرتاض من البحث وعند الطغيان، من املنازلة وعند الخيبة، من
ولساني توحيدك، خزانة صدري تجعل أن وأسألك لك، التهمة من التسليم
غنى وال لك، الذل يف إال عز ال فإنه طاعتك، خدم وجوارحي تمجيدك، مفتاح

الثقال. األحمال عن كناية 5
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وال نحوك، القلق يف إال قرار وال منك، الخوف يف إال أمن وال إليك، الفقر يف إال
الرضا يف إال راحة وال خلقك، تهمة يف إال ثقة وال لوجهك، الكرب يف إال روح

عندك. املقربني جوار يف إال عيش وال بقسمك،

الشطر ولكن الضعف، بعض صدره ويف األهمية، من عظيم جانب عىل الدعاء وهذا
والضجر الغنى، عند كالبطر النفسية املعاني من كثريًا يمثل وهو القوة، يف غاية األخري
واالعرتاض املنازلة، عند والطغيان الراحة، عند والفسولة الكفاية، عند والغفلة الفقر، عند

البحث. عند
إال عز ال «إنه فيقول: ربه الكاتب يخاطب إذ الفقرة هذه عىل الثناء من مفر وال
القلق يف إال قرار وال منك، الخوف يف إال أمن وال إليك، الفقر يف إال غنى وال لك، الذل يف

خلقك». تهمة يف إال ثقة وال لوجهك، الكرب يف إال روح وال نحوك،
الخيال. وثبات من األخرية والكلمة

خامس: لون وهذا

نبي نبيك محمد عىل صل الساطع، وجهك وبنور الصادع، بربهانك اللهم
لك، بالتسليم بك إيماني عيل واحرس األئمة، وإمام األمة، وقائد الرحمة،
الشكر عند املزيد أسباب يل وواصل امتحانك، عىل الصرب مؤونة عني وخفف
رزقك. من باملقدم ورضا خلقك، عن غنى يف عمري بقية واجعل نعمتك، عىل
قطعت ظلمنا عىل جازيتنا وإن األرضبنا، خسفت بذنوبنا آخذتنا إن إنك اللهم
اْلَعاَلِمي﴾ َربِّ هللِ َواْلَحْمُد َظَلُموا الَِّذيَن اْلَقْوِم َداِبُر ﴿َفُقِطَع قلت: فإنك دوابرنا،
أبصارنا، وطموح أنفسنا، وفتنة صدورنا، وغل قلوبنا، قسوة نشكو إليك اللهم
دعوانا، وقبح لجاجنا، وفحش أعمالنا، وسوء أحالمنا، وسخف ألسنتنا، ورفث
فارحمنا، اللهم باطننا. وتمزق ظاهرنا، وتلزق أخيارنا، وخبث أرشارنا، ونتن
منا؛ امليسور واقبل عنا، وتجاوز إلينا، وأحسن علينا، واعطف بنا، وارأف
منا أحق نفسك به وصفت بما وأنت مغفرة، أهل وأنت عقوبة أهل فإننا
… عفوك إىل وأدى بكرمك، اقرتن ما ذلك يف فإن أنفسنا، به وسمنا بما

الخ.
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بما يذكر وهو الحديد6 أبي ابن رشح يف بقيته القارئ يجد طويل الدعاء وهذا
النفوس، وفتنة الصدور، وغل القلوب، قسوة عن حديث ففيه األحزاب، من سيوضع
برص عىل يدل وذلك األعمال، وسوء األحالم، وسخف األلسنة، ورفث األبصار، وطموح

األخالق. عالم يف الفتن بعصف التوحيدي
نتن عىل والنص اللجاج، وفحش الدعوى، قبح إىل اإلشارة فيه ما دقيق ومن
اتهام يف إرساف جانبه من وذلك خبثًا، األخيار يف أن يرى فهو األخيار، وخبث األرشار
والخوف التحرز عن لهم غنى ال األخبار أن إىل يشري أنه قدرنا إن إال اإلنسانية، الطبيعة

الخواتم. سوء من
وصلنا ما لعرض موجب وال وذكاء، وعقل أدب فيها كثرية أدعية وللتوحيدي هذا

الفقرات: بهذه فلنكتف الفصل هذا يف أدعيته من إليه

بربهانك». سواك إىل ودعا ببيانك، غريك عىل دل ما كل وبني بيننا احجز «اللهم

بخلقك تعبنا قد فأنا إليك، مخلًصا لنا وأِتح عندك، من َفَرًجا لنا قيض «اللهم
إىل منا أقرب مخالفتك يف مقاربتهم إىل ونحن لك، تقويمهم عن وعجزنا

موافقتك». يف منابذتهم

ال وطالبها ينقع، ال وحائمها يشبع، ال منهومها دار من املفر إليك «اللهم
أشكلت التي الخفية بحكمتك ابتليت كما اللهم … يقنع ال وواجدها يربع،
إليها تطاولت التي اللطيفة برحمتك فعاف البصائر معها وحارت العقول عىل

الرسائر». نحوها وتشوفت األعناق،

بما ووجدناك دونك، تبطنَّا فال لك وظهرنا عنك، تبنا فال منك قربنا إنا «اللهم
بكل ووثقنا جنابك، عن لوانا ما كل عن وعزفنا ملكوتك، غيب من إلينا ألقيت

كتابك».7 يف وعدتنا ما

للتوحيدي رسالة من مخطوطة نسخة قبعني سليم األستاذ إلينا أهدى وقد
ويتفجر الدمع، يثري دعاء فيها فإذا الفاتحة يف فنظرنا اإللهية» «اإلشارات اسمها

ص٨٩. ج٣ البالغة نهج رشح 6

ص٨٩–٩١. ج٣ الحديد أبي ابن رشح يف الفقرات هذه أصول تجد 7
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هذا فليقرأ نقول ما صحة عىل بينة إىل حاجة يف القارئ كان فإن الحنان، قراءته عند
الدعاء:

معك، وأفعالنا عندك، وجوهنا ببياض ثقة عن ال نسأل ما نسألك إنا اللهم
رحمتك يف وطمًعا الفائض، بكرمك ثقة عن ولكن قبلك، إحساننا وسوالف
وإن إنكار، يخالطها ال ومعرفة إرشاك، يشوبه ال توحيد وعن نعم، الواسعة،
ترد ال أن نسألك واملعرفة، التوحيد حقائق غايات عن قارصة أعمارنا كانت

إليك. الوسيلة هذه له تكن لم من بنا فتشمت بك الثقة هذه علينا

ولنتأمل التصوف، درجة إىل بالتوحيدي تسمو إشارة املخطوطة هذه يف رأينا وقد
يقول: كيف

هللا. عظمة غري يف يفكر أن هللا بنور استنار قلب عىل حرام
هللا. غري يذكر أن هللا ذكر تعود لسان عىل حرام

من بيشء تدنس أن هللا بطاعة الدنيا أدناس من طهرت نفس عىل حرام
هللا. مخالفة

هللا. غري إىل تحدق أن هللا مملكة إىل نظرت عني عىل حرام
هللا. غري إىل تطمنئ أن باهلل بالثقة ابتلت كبد عىل حرام

هللا. غري يف طمًعا يجد أن هللا من إال الخري ير لم من عىل حرام
هللا. غري بخدمة يتضع أن هللا بخدمة رشف من عىل حرام

هللا. غري إىل يعرج أن هللا فناء ألف من عىل حرام
هللا. غري يناجي أن هللا بمناجاة تلذذ من عىل حرام
هللا. غري يعبد أن هللا نعمة يف رتع من عىل حرام

هللا. لحرم يتعرض أن هللا حرم سكن من عىل حرام
هللا. غري يحب أن هللا إىل دعا من عىل حرام
هللا. سوى موىل يتخذ أن هللا عبد عىل حرام
هللا. بغري يأنس أن باهلل أنس من عىل حرام

هللا. لسخط يتعرض أن هللا قدرة عرف من عىل حرام

الروح. بقوة تفيض طريفة قطعة وهذه
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يكتب فهو األدبية الفنون من الدعاء يرى التوحيدي أن سلف ما كل من والشاهد
البيان. عالم يف البارعة النماذج من جعلها إىل ويقصد الفنان، األديب كتابة األدعية

كان لقد هيهات! مبتكراته؟ من الفن هذا أترون النزعة؟ هذه جاءته أين فمن
والنساك الزهاد هم الناس وهؤالء األدبية، األندية آفاق أدعيتهم مألت ناًسا يزاحم الرجل

اآلداب. عالم يف مرموق مكان وأدعيتهم ووصاياهم لنصائحهم وكان والصوفية،
التوحيدي وكان وتتشهاه، إليه تصبو نفًسا يجد حني إال يزدهر ال األدبي الفن إن
التوحيدي، قدوة الجاحظ وكان النساك، كالم يف البالغة فضل عرفت بأجيال ُسبق
أن غريبًا فليس والزهاد، النساك أقوال برواية كتبه تعطري عىل يحرص كان والجاحظ
القلب، ذكاء عىل يدل احتذاء فيحتذيه الدينية البالغة من الفن ذلك إىل التوحيدي يعمد

الوجدان. وحياة النفس، وصفاء
بأنه نجيب فإنا الحديث؟ العرص يف الفن هذا مظاهر وأين القارئ: سأل فإن
التصوف أهل من رأينا وربما الصوفية، مجالس يف وإنشاده روايته إال تبق ولم انقرض
قليل. خواطرهم يف والصفاء القدماء. متابعة يتكلفون ولكنهم األدعية ينظم من مرص يف

الكحيل! الطرف من املكحول الطرف وأين

ن��س��ائ��ه��ا غ��ي��ر ال��ح��ي ن��س��اء وأرى ك��خ��ي��ام��ه��م ف��إن��ه��ا ال��خ��ي��ام أم��ا
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ورأى الخلقية، بالحياة وثيقة صلة لذلك أن وعرفنا واألوراد، األدعية من نماذج رأينا
وألن الباب، هذا يف تكفي اإلشارة ألن اإلطناب؛ عىل اإليجاز آثرنا كيف القارئ
ففيها التصوف؛ كتب إىل القارئ فلريجع املزيد، إىل الشوق يطفئ ال نفسه األطناب
وخلقية: أدبية مالمح األوراد لتلك أن يعرف أن وحسبه اإلحصاء، عن تجل أوراد
وهي الخيال، وروعة األسلوب دقة يتحرون كانوا مؤلفيها ألن األدب؛ من باب فهي
فيما والفناء إليه، واالنقطاع هللا، إىل التقرب عىل رياضة ألنها األخالق؛ صميم من

يريد.
توفية يتعذر ألنه أيًضا ولنوجز واألحزاب، االستغاثات عن الحديث يف اآلن ولنأخذ

كتاب. من فصل يف الدرس من يستحق ما النوع هذا

السهييل استغاثة

بأنه أصحابه يحدث وكان ٥٨١ سنة املتوىف السهييل منظومة عند االستغاثات يف ولنقف
أعطاه إال بها هللا سأل ما

ي��ت��وق��ع م��ا ل��ك��ل ال��ُم��ع��دُّ أن��ت وي��س��م��ع ال��ض��م��ي��ر ف��ي م��ا ي��رى م��ن ي��ا
وال��م��ف��زع ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ي��ه م��ن ي��ا ك��ل��ه��ا ل��ل��ش��دائ��د ي��رج��ى م��ن ي��ا
أج��م��ع ع��ن��دك ال��خ��ي��ر ف��إن ام��ن��ن ك��ن ق��ول ف��ي رزق��ه خ��زائ��ن م��ن ي��ا
أدف��ع ف��ق��ري إل��ي��ك وب��االف��ت��ق��ار وس��ي��ل��ة إل��ي��ك ف��ق��ري س��وى ل��ي م��ا
أق��رع ب��اب ف��أي رددت ف��ل��ئ��ن ح��ي��ل��ة ل��ب��اب��ك ف��زع��ي س��وى ل��ي م��ا
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ي��م��ن��ع ف��ق��ي��رك ع��ن ف��ض��ل��ك ك��ان إن ب��اس��م��ه وأه��ت��ف أدع��و ال��ذي وم��ن
أوس��ع1 وال��م��واه��ب أج��زل ال��ف��ض��ل ع��اص��يً��ا ي��ق��ن��ط أن ل��ج��ودك ح��اش��ا

األوراد مجموع مؤلفو أثبتها وقد الصوفية به يتوسل مما االستغاثة هذه تزال وال
الرسول: عىل الصالة يف البيت هذا إليها وأضافوا

ي��ت��ش��ف��ع ب��ه وم��ن األن��ام خ��ي��ر وآل��ه ال��ن��ب��ي ع��ل��ى ال��ص��الة ث��م

الكتب بدار محفوظة وتخاميسهم الفضل، أهل من ثالثة بتخميسها واهتم
املرصية.

واألوراد األحزاب بني الفرق

منظمة أوقات يف يقرأ الورد أن والحزب: الورد بني والفرق جًدا، فكثرية األحزاب أما
يف وسنكتفي مخصوص، وقت لقراءته فليس الحزب أما الليل، وأوراد النهار أوراد فيقال
من األحزاب أفضل رأينا يف وهو الشاذيل. الحسن ألبي الرب حزب عن بالكالم الفصل هذا
روحية قوة معناه يف وهو النظائر، قليلة فنية تحفة لفظه يف فهو واملعنى، اللفظ حيث

املثال. نادرة وعقلية

للشاذيل الرب حزب تحليل

األحزاب أنشأوا من كأكثر القرآن من وآيات والبسملة باالستعاذة الرب حزب يبدأ والشاذيل
فيقول: هللا مخاطبة يف يأخذ ثم

كل وسعت وقد موصوف، بالعلم وأنت معروف، بالجهالة أني تعلم إنك اللهم
بعلمك. وسعته كما برحمتك ذلك فسع بعلمك، جهالتي من يشء

يقول: ثم القارئ، فليتأمله القوة، من غاية يف الفقرة هذه يف واملعنى

ص٥٢٨. ج١ الطيب نفح انظر 1
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عبادك، بني تحكم أنت والشهادة، الغيب عالم واألرض، السموات فاطر اللهم
ملن الويل ثم الويل بل يعرفك، ال ملن والويل بقضائك، فريض عرفك ملن فهنيئًا

بأحكامك. يرض ولم بوحدانيتك، أقر

يقول: ثم واالمتثال، التفويض إىل يدعو الفقرة هذه يف وهو

حتى بالفقد عليهم وحكمت عزوا، حتى بالذل عليهم حكمت قد القوم إن اللهم
وكل رحمتك، لطائف تصحبه ذًال بدله فنسألك دونك يمنع عز فكل وجدوا،

محبتك. أنوار تصحبه فقًدا عوضه فنسألك عنك يحجب وجد

من الحرمان ويرجو هللا، إال غنى وال باهلل، إال عز ال بأن يرصح الفقرة هذه يف وهو
يقول: ثم هللا، عن يحجب غنى وكل هللا، دون يمنع عز كل

فكيف نعلم بما نعلم حيث من أنفسنا عن الرض دفع عن عجزنا قد إنا اللهم
نعلم. ال بما نعلم ال حيث من ذلك عن نعجز ال

وطراقة املعنى قوة من فيها ما يفنى وال القرائح، أنتجت ما خري من الفقرة وهذه
الخيال.

وسائل من تعرف بما تعرفه الذي الرض دفع عن النفوس بعجز يقول واملؤلف
يؤمن بهذا وهو تعرف؟ ال بما تعرف ال ما دفع عن تجز ال فكيف واملقاومة الوقاية

يقول: ثم واملستورات، الظاهرات من السالمة هللا ويسأل الغيبية باملخاوف

وأخو أصلحته، من الصالح فأخو ألزمتنا، والذم واملدح ونهيتنا، أمرتنا وقد
حًقا والشقي منك، السؤال عن أغنيته من حًقا والسعيد أضللته، من الفساد
تحرمنا وال منك، سؤالنا عن بفضلك فأغننا لك، السؤال كثرة مع حرمته من

قدير. يشء كل عىل إنك لك، سؤالنا كثرة مع رحمتك من

يقول: ثم بيان، إىل تحتاج ال الفقرة هذه يف املعنى ودقة

ونعوذ خلقت، ما رش من بك نعوذ حكيم يا قهار يا جبار يا البطش شديد يا
ونعوذ وأردت، قدرت فيما النفوس كيد من بك ونعوذ أبدعت، ما ظلمة من بك
نبيك سألكه كما واآلخرة الدنيا عز ونسألك أنعمت، ما عىل الحساد رش من بك
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واملشاهدة، باللقاء اآلخرة وعز واملعرفة، باإليمان الدنيا عز ملسو هيلع هللا ىلص، محمد سيدنا
مجيب. قريب سميع إنك

الوجود مكنونات من الخوف تمثل نفسية معان عن الفقرة هذه يف يكشف واملؤلف
املعرفة هو الدنيا فعز واآلخرة، الدنيا عز يف أمله عن ويفصح الناس، رش من والفزع
حساب، له فليس هناك والنعيم هنا املال أما واللقاء. املشاهدة هو اآلخرة وعز واإليمان،
املعقول. النعيم إىل رغائبه يوجه وإنما املحسوس، النعيم يف يفكر ال املتصوف واملؤمن

يقول: ثم

والنساء الدنيا فتنة وبني بيننا حل ودود. يا مجيب يا قريب يا سميع يا
عنا واقض ذنوبنا، لنا واغفر الخلق، وسوء العباد وظلم والشهوة والغفلة
عىل إنك مخرًجا، منه لنا واجعل الغم، من نا ونجِّ السوء، عنا واكشف تبعاتنا،

قدير. يشء كل

جيد ومن الدنيوية، واملكاره الفتن من يخشاه ما الفقرة هذه يف يصور واملؤلف
قوله: النفس لضعف التصوير

واكسنا الرحمة، ميادين يف بفضلك وأدخلنا الشهوة، نار عن الدنيا يف وزحزحنا
أرواحنا، من ومهيمنًا عقولنا، من ظهريًا لنا واجعل العصمة، جالبيب لدنك من
بصريًا. بنا كنت إنك كثريًا، ونذكرك كثريًا، نسبحك كي أنفسنا؛ من ومسخًرا

من ومهيمنًا العقول، من ظهريًا لنا هللا يجعل أن يف الرجاء هو الفقرة هذه يف واملهم
النفوس. من ومسخًرا األرواح،

إذا وارحمنا ذكرناك، إذا به تذكرنا ما بأحسن عنك غفلنا إذا «واذكرنا يقول: ثم
تأخر، وما منها تقدم ما ذنوبنا لنا واغفر أطعناك. إذا به ترحمنا ما بأتم عصيناك

عليم». يشء بكل إنك عنك، يحجبنا وال غريك عن يحجبنا لطًفا بنا والطف
يتأملون. من عند الحسن من غاية يف الفقرة هذه وصدر

التوبة نسألك إنا «اللهم املعصية: خطرات ومن النفس من الخوف يف قوله ولننظر
خطراتها، هجوم قبل منك بالخوف وذكِّرنا وأسبابها، املعصية من بك ونعوذ ودوامها،
اجتنيناه ما حالوة قلوبنا من وامح طرائقها، يف التفكر ومن منها النجاة عىل واحملنا
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وعفوك كرمك بحر من علينا وأفض بضدها، هو ملا والطعم لها بالكراهة واستبدلها منها،
وبالها». من السالمة عىل الدنيا من تخرج حتى

من اجتنت ما إىل الشوق من النفس له تتعرض ما يصور الفقرة هذه يف واملؤلف
أن يرجو وهو املتاب، روح عليها فيفسد املاضية لذاتها إىل النفس تتلفت فقد اللذات:

والذنوب. املعايص خطرات الخطرات، هجوم قبل منه بالخوف هللا يذكره
من من حسنات حسناتنا تجعل وال أحببت، من سيئات سيئاتنا «واجعل يقول: ثم
أبهمت وقد فيك، الحب ترضمع ال واإلساءة منك، البغض من ينفع ال فاإلحسان أبغضت،
أعطيتنا فقد سؤلنا، وأعطنا رجاءنا، تخيب وال خوفنا، فآمْن ونخاف: لنرجو األمر علينا

نسألك». أن قبل من اإليمان
وال غريه، يخاف ال حتى اإليمان حقيقة يهبه أن هللا يدعو الشاذيل لرأينا مضينا ولو

يقول: ورأيناه سواه، شيئًا يعبد وال غريه، يحب وال غريه يرجو

حقيق. به فأنا عذابك من علمت ما بجميع تعذبني إن عبدك فهأنذا

الحكماء كبار غري يفهمها ال إشارات األحزاب يف

يقول: إذ التوفيق كل يوفق ثم هللا، من بفضل إال الرحمة ينال ال بأنه فيعرتف

ملن بالسبق مبذول هو بل عليك، وأقبل أطاعك بمن مخصوًصا كرمك فليس
إال تحسن ال أن الكرم من وليس عنك. وأعرض عصاك وإن خلقك من شئت
إليك أساء من إىل تحسن أن الكرم بل الغني، املفضال وأنت إليك، أحسن ملن
أوىل فأنت إلينا، أساء من إىل نحسن أن أمرتنا وقد كيف العيل، الرحيم وأنت

منا. بذلك

إىل ولريجع شاء. إن القارئ إليه فلريجع اآليات من الرب حزب يف ما إىل إشارات تلك
هذه يقرأ ال أن األسف موجبات ومن بيان. وفيها خلق ففيها األحزاب مختلف من أمثاله
الحكماء. كبار غري يفهمه ال ما اإلشارات دقائق من فيها أن مع العوام، غري األحزاب
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والنصائح الوصايا

األخالق من وأصول األدب من مالمح الوصايا يف

عىل األغلب يف يحرصون كانوا الناصحني ألن أدب هو واألخالق: األدب من مزاج الفن هذا
لبيد: بن علقمة كقول ويزاوجون، فيسجعون الصورة، جمال

زانك، صحبته إذا من فأصحب حاجة الرجال صحبة إىل نزعتك إذا بني، يا
وإن قولك، صدق قلت وإن مانك، خصاصة أصابتك وإن صانك، خدمته وإن
عدها، حسنة منك رأى وإن مدها، بفضل يدك مددت وإن صولك، شد صلت
آساك.1 امللمات إحدى بك نزلت وإن ابتداك، عنه سكت وإن أعطاك، سألته وإن

الخلقية، املعاني يف يشء كل وقيل أوًال يفكرون كانوا الناصحني ألن أخالق وهو
توجه ال وكانت الرأي، وأصالة بالحكمة عرفوا أناس عن إال تصدر ال النصائح وكانت
قسم إىل الفصل هذا أضفنا ذلك أجل ومن األعمال، صالح إىل توجيههم يراد ناس إىل إال

األخالق.

ص٤. ج٣ األخبار عيون 1



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

العربية اللغة يف الفن هذا قدم

قال لقمان أن يحدثنا والقرآن العربية، البيئات عرفتها التي الفنون أقدم من والوصايا
أَِقِم بُنَيَّ ﴿يَا … َعِظيٌم﴾ َلُظْلٌم َك ْ الرشِّ إِنَّ ۖ ِباهللِ ْك تُْرشِ َال بُنَيَّ ﴿يَا يعظه: وهو البنه
اْألُُموِر َعْزِم ِمْن ٰذَِلَك إِنَّ ۖ أََصابََك َما َعَىلٰ َواْصِربْ اْلُمنَكِر َعِن َوانَْه ِباْلَمْعُروِف َوأُْمْر َالَة الصَّ
* َفُخوٍر ُمْختَاٍل ُكلَّ يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۖ َمَرًحا اْألَْرِض ِيف تَْمِش َوَال ِللنَّاِس َك َخدَّ ْر تَُصعِّ َوَال *

اْلَحِمرِي﴾.2 َلَصْوُت اْألَْصَواِت أَنَكَر إِنَّ ۚ َصْوتَِك ِمن َواْغُضْض َمْشِيَك ِيف َواْقِصْد
عن أثر ما أشهر ومن الفارسية، البيئات عرفتها التي الفنون أقدم من كذلك وهي
طويل كتاب وهو بعده، من وامللوك بنيه إىل بابك بن أردشري كتاب الباب هذا يف الفرس

الفقرات: هذه منه نقتبس

ألحدهما قوام ال توأمان والدين امللك الزمان. خصب من للرعية خري الوايل رشاد
بأن والنساك للعباد يعرف أن للملك ينبغي ليس أنه واعلموا … بصاحبه إال
واألوالد باألزواج امللك عىل ستبلون أنكم واعلموا … منه بالدين أوىل يكونوا
واملضحكني، والندماء واملتقربني واألعوان واألنصار واألخدان والوزراء والقرباء
وإنما عمله، منها يعطي أن من إليه أحب لنفسه يأخذ أن قليًال إال هؤالء وكل
لنفسه، نصيحته فضل للملوك فنصيحته لغده. وذخرية ليومه سوق عمله
للسلطان يقيم فسادها، عنده الفساد وغاية نفسه، صالح عنده الصالح وغاية
بطانة، ملك لكل أن واعلموا … واملنافع األرباح سوق له أقام ما املودة سوق
حتى بطانة، البطانة بطانة من امرئ لكل إن ثم بطانة، بطانته من رجل ولكل
فيهم الصواب حال عىل بطانته امللك أقام فإذا اململكة، أهل ذلك من يجتمع
الرعية.3 عامة الصالح عىل يجتمع حتى ذلك مثل عىل بطانته امرئ كل أقام

وصايا فهناك الحياة، أبواب أكثر يف ودخل العربية، اللغة يف الفن هذا ازدهر وقد
الوصايا أشهر ومن وصايا، طائفة ولكل «العهود»، تسمى التي وهي وامللوك الخلفاء
لألبناء، اآلباء وصايا وهناك الكتاب، إىل وجهها التي يحيى بن الحميد عبد وصية األدبية

لقمان. سورة 2

ص١٥٦–١٥٨. ج٤ الحديد أبي ابن رشح يف القارئ إليه فلريجع كله، يقرأ بأن خليق أردشري كتاب 3
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والنصائح الوصايا

مما أطول درس إىل تحتاج أنها تبينت ثم البالغ، يف نرشتها مقاالت ثالث عنها كتبت وقد
كثرية نماذج فرأينا الفكاهة، إىل الفن هذا انتقل وقد … الثالث املقاالت تلك عليه اشتملت
فيه يتبارى مما الفن هذا صار كيف يبني أولئك وكل أبنائهم، إىل الطفيليني وصايا من

والشعراء. الكتاب
الصوفية، كالم يف الفن هذا بها يتميز التي الجوهرية الفروق عن البحث يف تعبنا وقد
حول تدور األغلب يف فالوصايا واحد، باب إىل ترجع كثرتها عىل الفروق أن رأينا ثم

حارثة: بن األوس كقول الخالل، كرائم من باألصول وتطوف املعاشية، الشؤون

أن واعلم التبلد، ال والتجلد العقاب، قبل والعتاب الدنية، وال املنية مالك، يا
القناعة، الغنى وخري الحريم، عن الدفاع الكريم كرم ومن الفقر، من خري القرب
فال لك كان فإذا عليك، ويوم لك يوم يومان: والدهر الرضاعة، الفقر ورش

فاصرب.4 عليك كان وإذا تبطر،

«أقبلنا يقول: من يحدث كأن وروحية، ذوقية أمور عىل تنصب الصوفية عند ولكنها
صائًحا سمعنا وحمص الرصافة بني كنا إذا حتى البرصة، نريد الروم بالد من قافلني
يا مستور يا يقول: — العيون تره ولم اآلذان سمعته — الرمال تلك بني من يصيح
فإنها الدنيا فاتق سرته يف أنت من تعقل ال كنت فإن أنت؟ من سرت يف اعقل محفوظ،
قدميك تضع أين انظر ثم شوًكا فصريها تتقيها كيف تعقل ال كنت فإن هللا، حمى

منها».5
تعملن وال الشكر، تضييع مع السالمة بطول تغرتن «ال الزهاد: بعض يقول وكأن
واستدع مخالفته، إىل ذريعة تجعلها أال ملهديها يجب ما أقل فإن معصيته، يف هللا نعمنة
بحسن املزيد باب واستفتح الجوار، بكرم منها الراهن واستدم بالتوبة، النعم شارد

التوكل».6
يوم ويأتي يومها يذهب أن يوشك املواعظ يف الرتاجع «إن غيالن: يقول وكأن
األصوات وخشعت عليه، ويقىض له يقال ما يستمع مصيخ يومئذ الخلق كل الصاخة،

ص١٠٢. ج١ األمايل 4
ص٣٣٢. ج٢ األخبار عيون 5

ص٢٤٤. ج٢ األخبار عيون 6
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

حتى ذلك وتعلم يومئذ، يصمتك عما اليوم فاصمت همًسا، إال تسمع فال للرحمن
رحم بمن إال عنيفة فإنها املوت، دعوة تفجأك أن قبل وبادر تجده، حتى وابتغه تعلمه،
وال يقالون ال ثم والثبور، والويل بالحرسة األصوات فيها تسمع دار يف فيقحمك هللا،
فانظر هذا، عند وتقسو هذا من أليرس تخشع الدنيا يف العباد قلوب رأيت إني يستعتبون،
يف ذلول بفعله، له معاد بلسانه، هلل متعبد رب فيا عدوه؟ أم أنت هللا أعبد نفسك إىل
فاعرف والظنون، باألماني يعربها أحالم أضغاث أمنية يف السعري عذاب إىل االنسياق
… يعمل أن يحب من وعلم يعلم، أن يحب من سؤال املنري، الكتاب عنها وسل نفسك،

عنفوا».7 وعظوا وإن أنفوا، وعظوا إن الهرج زمن كعلماء تكن وال
إصالح هي واحدة غاية إىل موجهة نفثات إنها النصائح؟ هذه أمثال يف نراه الذي فما
حني فالزاهد الصالحات، األعمال يف والرتغيب الدنيا بقارة التذكري هي والوسيلة القلوب،
يف يفكر وإنما الدنيوية، بالشؤون املعنيون يفكر ما نحو عىل املعاش يف يفكر ال ينصح

الحساب. ليوم النفس إعداد

الصوفية عند خصائصالنصح

رجال كأكثر والتحليل التعليل مسلك نصائحهم يف يسلكوا أن للصوفية يتفق وكان
وخائفها اآلخرة، طالب من أجد الدنيا طالب يرى حني يعجب من منهم فنرى األخالق،
نيل حني صار قد الدنيا يف مطلوب رب أنه يقينًا يعلم وهو اآلخرة، خائف من أتعب
وأن له، حًظا فصار منه بالهارب كرها لحق قد فيها مخوف رب وأنه لطالبه، حتًفا
مخزونة ماله، عليه مملوك ربه، إىل محتاج نفسه، عن ضعيف أهلها من إليه املطلوب
أحدهما أمران: الهارب منه ويهرب الطالب له يسعى ما جماع بأن يقيض ثم قدرته، عنه
يف يختلفون وال اآلخرة أمر يف يختلفون الناس يرى حني ويعجب رزقه، واآلخر أجله،
تجشم عىل فيصرب لسلطانه، الدنيا كخائف لربه اآلخرة خائف يكون ال وكيف الدنيا، أمر
بخالف له يهم أو غش عىل له يضمر أن من ويتحفظ الغيظ، غصص وتجرع املكروه،
فكيف عنه رضا منه أنس وإن ووحشته، حزنه فكيف سلطانه من بالسخط ابتيل «فإن
ألمر ندبه وإن واستخذاؤه، تضعضعه فكيف إليه ذنبًا قارف وإن واختياله، رسوره

ص٣٤٥. ج٢ األخبار عيون 7
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والنصائح الوصايا

ورازقه خالقه أن يعلم وهو واتعاظه، حذره فكيف عنه نهاه وإن ونشاطه، خفته فكيف
عنها يزعه فلم وعورته، فضائحه يف ويعاينه ومثواه، متقلبه يف ويراه وجهره، رسه يعلم
ووعده يحذر، فلم حذره يزدجر، فلم وزجره بأتمر، فلم أمره قد له، تقية وال منه، حياء
فلم وكفاه للفضائح، تعرًضا إال بالسرت يزدد فلم وسرته يشكر، فلم وأعطاه يرغب، فلم
عنه هو ملا أجله من ويقظه مشيح، طلبه يف هو ما رزقه يف له وضمن بالكفاية، يقنع

مشغول».8 بغريه عنه هو ملا العمل من وفرغه اله،
رجل كتب فقد التعليمية، املذاهب من وهو امللفوف، النصح من نوع هذا أن ولنذكر
الفقرة، هذه يف لخصناها التي الدقائق تلك يف يستفتيه له صديق إىل خطابًا العباد من
أغصانها القلب يف النابتة كالشجرة اليقني أن فيه بني مطول بخطاب الصديق فأجابه
كخائف لربه اآلخرة خائف يكن لم كيف قولك: «وأما قال: ثم الثواب، وثمرتها العمل،
لضعفه فهو عجوًال، وجعله ضعيًفا، اإلنسان خلق وجل عز هللا فإن لسلطانه، الدنيا
مما فاألعجل األعجل، بحب موكل بعجلته وهو يكره، مما فاألقرب األقرب، بخوف موكل
االستمتاع إىل حاجته للمحبوب، وطلبًا املكروه، من املخلص عىل حرًصا وزاده يشتهي،
ملا طلبه، من املخلوقني عىل وسهل حبه، من القلب عليه طبع ما لوال الذي الدنيا بمتاع

عائش».9 فيها عاش وال منتفع بالدنيا انتفع
اإلنسانية النفس عىل يغلب ما تعليل هو واحد أصل إىل يرجعان والجواب والخطاب

الضعف. من

النساك وصايا من نماذج

نكتفي جًدا، كثرية وهي طالب، أبي بن عيل نصائح اإلسالم يف الصوفية النصائح وأقدم
واحدة ولكل مقبلة، ارتحلت قد اآلخرة وإن مدبرة، ارتحلت قد الدنيا «إن بقوله: منها
يف الزاهدين إن أال الدنيا. أبناء من تكونوا وال اآلخرة أبناء من فكونوا بنون، منهما
سال الجنة إىل اشتاق من أال ِطيبًا، واملاء فراًشا والرتاب بساًطا األرض اتخذوا الدنيا

األخبار. عيون ج٢ ٣٤٨ ص٣٤٧، انظر 8
ص٣٤٩. ج٢ األخبار عيون 9
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عليه هانت الدنيا يف زهد ومن الحرمات، عن رجع النار من أشفق ومن الشهوات، عن
املصيبات».10

،٢٧٧ ،٢٦٦ الصفحات يف فينظر البالغة نهج من األول الجزء إىل يرجع أن وللقارئ
األغلب يف وهي طالب، أبي ابن وصايا من مختلفة صوًرا فيها فإن ٤٣٣ ،٣٩٢ ،٢٨٧
دار إىل والتشويق الفانية، الدنيا من والتنفري القلب، وإصالح النفس، تطهري إىل ترمي

البقاء.
قد البرصي: للحسن قيل فقد كثرية، مسائل يف تعليمية أجوبة الصوفية عن وأثرت
فإنه الدين يف التفقه فقال: آجًال؟ وأوصلها عاجًال أنفعها فما اآلداب، تعلم الناس أكثر
بما واملعرفة العاملني، رب من يقربك فإنه الدنيا يف والزهد املتعلمني، قلوب إليك يرصف

اإليمان.11 كمال يحويها عليك هلل
معرفة فقال: عنده؟ للعبد وأزلف تعاىل هللا إىل أقرب اآلداب أي سريين: ابن وسئل

الرضاء.11 عىل والصرب الرساء، عىل هلل والحمد بطاعته، وعمل بربوبيته،
أجد وما الدنيا هذه إىل ركوني (أشكو الحكماء: بعض إىل الحسني بن يوسف وكتب

لنفيس). نفيس من أرضاها لست التي األخالق من طبعي يف
إليه: فكتب

الرحيم الرحمن هللا بسم
شكواك، يف رشيكك هللا أكرمك ومخاطبك ذكرت، ما وفهمت كتابك، وصل
الباب قرع من فإنه الباب وقرع الدعاء تديم أن رأيت إن بلواك. يف ونظريك
فدع والطهارة الصفاء من تريد ما لك تهيَّا وإن دخل، القرع عن يعجز ولم
دينك يف منفعة عليك تجدي ال مساوئ اقرتاف من البالء من فيه أنت ما
والبطالة، الغفلة مواصلة يف نفسك عىل تأمن ال من قرب وتجنب دنياك، وال
ال طهري بتوبة عليك يمنَّ أن وسله والتجزي، بالقناعة كله ذلك عىل واستعن

والسالم.12 عميل،

ص٣٥٣. 10

ص٢٤٢. اللمع 11
.٢٣٧ ص٢٣٦، 12
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إليه: السقطي رسي إخوان بعض وكتب

بمعصيته وينتقم أطاعه، من بطاعته يسعد الذي هللا بتقوى أوصيك أخي، يا
إىل معصيته تدعونك وال عذابه، من األمن إىل طاعته تدعونك فال عصاه، من
من راجني وله قنوط، غري من حذرين وإياكم هللا جعلنا رحمته، من اإلياس

والسالم.13 اغرتار، غري

مقاصدهم وتعني النصح، مجرى تجري كثرية رسائل للصوفية فرأيت نظرت وقد
إىل الجنيد رسالة هنا ولنثبت باألخالق، يهتمون كانوا حد أي إىل وتبني الحياة، يف
باألدب يتواصون كانوا كيف توضح التي اإلشارات من كثري ففيها الكسائي، بكر أبي

والرفق:

وأين الديار، خربت وقد دارك وأين العشار، تعطيل عند محلك أين أخي،
دوارس عواف واألماكن مكانك وأين قفار، صفصف قاع واملنازل منزلك
اصطدام عند نظرك وفيم األخبار، جوامع ذهاب عند خربك وماذا اآلثار،
هدوءك وكيف افتكار، وال نظر بحني وليس فكرك وفيم النظار، محارض
وكيف األقدار، فواجع وقوع عند حذرك وكيف والنهار، الليل ممر عىل
إىل سبيًال وجدت إن اآلن فابك اصطبار، وال عزاء إىل سبيل وال صربك
أجلة وفناء األالف، أعزة بفقد الثكىل املوجعة الحزينة الوالهة بكاء البكاء،
وورود االعتطاف، مشايخ وذهاب االكتناف، من مىض ما وإبادة األخالف،
االنتساف، قواصف وتتابع االرتجاف عواصف وروادف االختطاف، بداية
يبلغ وإالم موئلك، أين فإىل االعرتاف، مالمح وثواقب االعتكاف، قواهر وبواهر
كلها واألنباء منخلعة، والعقول متصدعة، والقلوب متمزقة، واألحالم مصدرك،
أضلك قد ملتبسة، وسبل منطمسة، ونجوم مندمسة، أوابد يف وأنت مرتفعة،
بك أفىض ثم وسماؤها. أرضها عليك وانطبقت ظلماؤها، مناهجها اختالف يف
أو دونه بحر كل الذي املختلج، الغامر الزاخر والبحر اللجج لجة إىل ذلك
عليك وتالطم أمواجه، كثيف يف بك قذف فقد مجة، أو كتفلة فيه فهو لّجة،
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مما مخرجك أو املهالك، متلفات من مستنقذك فمن وارتجاجه، هوله بعظيم
والعافية العفو وأسأله كثريًا، حمًدا هللا أحمد وأنا بكر، أبا إليك، كتابي هنالك؟
من يمنعني ولم فيها، ذكرت ما فهمت كتب منك إيلّ وصل واآلخرة، الدنيا يف
حالك وليس غمك، من ذكرت ما عيل وشّق وهمك، يف وقع ما عليها إجابتك
من وبحسبك عليه، معطوف حال عندي حالك بل عيه، معتوب حال عندي
منعنى وإنما ملشفق، عليك وإني عليك، البالء يف للزيادة سببًا أكون أن بالئك
علمك، بغري غريك إىل إليك كتابي يف ما يخرج أن حذرت أني مكاتبتك من
وأخذت كتابي ففتح أصبهان أهل من أقوام إىل كتابًا مدة منذ كتبت أني وذلك
ذلك من ولزمني تخلصهم، فأتعبني قوم عىل فيه ما بعض واستعجم نسخته،
مالقاتهم بالخلق الرفق من وليس الرفق، إىل حاجة وبالخلق عليهم، مؤونة
قصد غري من ذلك وقع وربما يفهمون، ال بما مخاطبتهم وال يعرفون، ال بما
هللا رحمك فعليك وإياك، وسلمنا وجنة، واقية عليك هللا جعل له، تعمد وال إليه،
مما ودعهم يعرفون، بما الناس وخاطب زمانك، أهل ومعرفة لسانك، بضبط
فيها ليس املئة كاإلبل الناس وإنما عاداه، إال شيئًا جهل من فقلَّ يعرفون، ال
عىل وبسطها رحمته من رحمة والحكماء العلماء تعاىل هللا جعل وقد راحلة،
عىل بالء جعلك قد هللا كان إن غريك عىل رحمة تكون أن عىل فاعمل عباده،
حسب عىل قلبك من وخاطبهم بأحوالهم، حالك من الخلق إىل واخرج نفسك،

وبركاته.14 هللا ورحمة عليكم والسالم ولهم، لك أبلغ فذلك مواضعهم،

خطابه يبتدئ والجنيد صوفية، وثيقة ألنه طوله عىل الخطاب هذا نقلنا وإنما
فيذكر يرتفق ثم والفزع، الهول من املتخلفني ينتظر ما غىل ويشري والتخويف، بالتذكري
ما يفقهون ال أناس يد يف كتابه يقع أن من خوًفا إال رفيقه مكاتبة عن ينقطع لم أنه
نسخته، وأخذت كتابه، ففتح أصبهان أهل من أقوام إىل مرة كتب أنه ويحكى يقول،
وكثرة والقال، بالقيل مالحقتهم من التخلص فأتعبه قوم عىل فيه ما بعض واستعجم
يشق بما يتكاتبون كانوا فقد الصوفية: أحوال من يشء يظهر النقطة هذه ويف السؤال.

الناس. عامة عىل فهمه
الكلمات: بهذه رفيقه فينصح الجنيد ينتقل ثم
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والنصائح الوصايا

بما الناس وخاطب زمانك، أهل ومعرفة لسانك، بضبط هللا رحمك فعليك
عاداه. إال شيئًا جهل من فقّل يعرفون، ال مما ودعهم يعرفون،

ولكن الصوفية وغري للصوفية تصلح وهي العليا، السياسة هي هذه بأن ونشهد
القليل. إال إليها يفطن ال املعاني من أودية يف يعيشون ألنهم أحوج، إليها الصوفية

إىل توجه ثم عباده، عىل هللا رحمة من رحمة والحكماء العلماء أن الجنيد رأى وقد
قد هللا كان إن غريك، عىل رحمة تكون أن عىل «فاعمل الحصيف: النصح بهذا رفيقه

نفسك». عىل بالء جعلك
مع العنف وحال الناس، مع الرفق حال حالني: بني يجمع أن يوصيه بذلك وهو

النفس.

الصوفية وصايا حرصالناسعىل

مظنة يرونهم الناس كان فقد الصوفية، من جًدا كثريًا تطلب كانت الوصية أن ولنقيد
لبرش وقع ما بنصائحهم الشغف أمثلة ومن جميل. كل منهم وينتظرون والرشد، الخري
بذنب وقال: مني فهرب برش: قال ماء. عني عىل الجرجاني عيل برؤية ظفر وقد الحايف
الصرب، وعارش الفقر، عانق فقال: أوصني، وقلت: خلفه فعدوت إنسانًا! اليوم رأيت مني

الشهوات.15 وعاق الهوى، وعاد

الدنيا من والتنفري القلب، تطهري إىل الدعوة هو الوصايا هذه عىل الغالب الروح
البقاء دار إىل والتشويق الفانية،

منه تكفينا جيد فصل وهو الصوفية، لوصايا فصًال اللمع كتاب يف الطويس عقد وقد
أصحابه: لبعض الخراز سعيد أبي قول إىل اإلشارة

نفسك إىل ترجع أن وهو تعاىل، هللا ثواب يف وارغب املريد، أيها وصيتي، احفظ
هللا، سوى فيما باإلياس وتذبحها باملخالفة، وتميتها بالطاعة فتذيبها الخبيثة

ص٢٢٩. ج٢ الزاهرة النجوم 15

459



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

جميع إىل وتسارع حسبك، هللا ويكون وجل، عز هللا من بالحياء وتقتلها
منك.16 يقبل ال أن وجل وقلبك املقامات جميع يف وتعمل الخريات،

النون: ذي وقول

عقل وال التقى، من أعز كرم وال اإلسالم، من أعال رشف ال أنه اعلم أخي، يا
وال العافية، من أجلُّ لباس وال التوبة، من أنجح شفيع وال الورع، من أحرز
من للفاقة أذهب مال وال القنوع، من أغنى كنز وال السالمة، من أمنع وقاية
والرغبة الراحة، انتظم فقد الكفاف بلغة عىل اقترص ومن بالقوت، الرضا
والرشه الذنوب، يف التهجم إىل داع والحرص النصب، ومطية التعب، مفتاح
إىل يؤدي ورجاء خائب، وأمل كاذب، طمع ورب العيوب، ملساوئ جامع

الخرسان.17 إىل تؤول وأرباح الحرمان،
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النون ذي حياة

النون ذو هؤالء من والنصائح الوصايا إسداء وهو الفن، هذا عليه غلب من الصوفية من
أهل من النون ذو وكان 1،٢٤٦ سنة بالجيزة وتويف أخميم، يف نشأ رجل وهو املرصي،
بالزندقة، اتهامه إىل الناس دعت أمور عنه فشاعت التصوف عليه غلب ولكن العلم،
وسافر مغلوًال، مقيًدا فسيق بغداد، إىل مرص من فاستحرضه املتوكل إىل قوم به وسعى
ورّده فبكى وعظه املتوكل عىل دخل فلما عليه، يشهدون مرص أهل من جماعة معه

خاسئني. خصومه وعاد مكرًما،
القيد، رجله ويف الُغل، يده ويف النون ذا سمعت الرسخيس: إبراهيم بن إسحق قال
ومن تعاىل هللا مواهب من هذا يقول: وهو حوله يبكون والناس املطبق إىل يساق وهو

أنشد: ثم طيب، حسن عذب فعاله وكل عطاياه،

ي��ه��ون ف��ي��ك ع��ل��يَّ ل��وم ك��ل ال��م��ص��ون ال��م��ك��ان ق��ل��ب��ي م��ن ل��ك
ي��ك��ون2 ال م��ا ع��ن��ك وال��ص��ب��ر ف��ي��ك ق��ت��ي��ًال أك��ون ب��أن ع��زم ل��ك

اختلفوا أنهم األعيان وفيات صاحب وذكر أخميم، عىل الكالم عند البلدان معجم يف ياقوت ذكر كذلك 1

ص١٨١). (ج١ وأربعني ثمان سنة وقيل وأربعني، ست سنة وقيل وأربعني، خمس سنة فقيل موته يف
ص٢٧٩. ج٢ األعيان وفيات 2
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الصوفية إليه اجتمع بغداد دخل ملا أنه حدثوا فقد السماع، يهيجه النون ذو وكان
ينشد: فابتدأ قوال ومعهم

اح��ت��ن��ك��ا إذا ب��ه ف��ك��ي��ف ع��ذب��ن��ي ه��واك ص��غ��ي��ر
م��ش��ت��رك��ا ك��ان ق��د ه��وى ق��ل��ب��ي م��ن ج��م��ع��ت وأن��ت
ب��ك��ى ال��خ��ل��ّي ض��ح��ك إذا ل��م��ك��ت��ئ��ب ت��رث��ي أم��ا

منه.3 يقطر والدم وجهه عىل وسقط النون ذو فقام
يشء. كل عىل فآثرهم يشء، كل عىل هللا آثروا قوم هم الصوفية كالمه: ومن

الجزء يف ترجمته عىل القارئ نحيل أن ويكفي جًدا، كثري النون ذي عن والكالم
هو وكراماته، أخباره أكثر جمع فقد للنابليس، األولياء) كرامات (جامع كتاب من الثاني
الفقرات. هذه من بأكثر يسمح ال البحث منهج ولكن الدرس، تستحق جذابة شخصية

وصاياه من شواهد

طائفة ذاكرون ونحن األخالق، من مختلفة فنون يف وهي جًدا، كثرية النون ذي ونصائح
القلوب. إصالح يف وطريقته القول، يف مذهبه تبني قليلة

من وال آخرته، أمر يف وحمق دنياه، أمر يف كاس4 من لب بذي «ليس األوىل: الوصية
مواضع يف الهوى منه فقد من وال تواضعه، مواطن يف وتكرب حلمه، مواطن من سفه
مثله، يف العاقل يرغب فيما زهد من وال له، قيل إن حق من غضب من وال طمعه،
وجل، عز خالقه من الكثري استقل من وال مثله، يف األكياس يزهد فيما رغب من وال
ينصف ولم لنفسه، غريه من اإلنصاف طلب من وال نفسه، من الشكر قليل واستكثر
إليه، الحاجة مواطن يف هللا وذكر طاعته، مواطن يف هللا نيس من وال غريه، نفسه من
من الحياء منه قّل من وال متعلمه، عند هواه عليه آثر ثم به فعرف العلم جمع من وال
مجاهدة عن عجز من وال نعمته، إظهار عن الشكر أغفل من وال سرته، جميل عىل هللا

ص٢٠٥. ج٢ الغالية املحاسن نرش 3
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يجعل ولم لباسه، مروءته جعل من وال مجاهدته، عىل عدوه صرب إذا لنجاته عدوه
مجلسه». يف وتزيينًا تظرًفا ومعرفته علمه جعل من وال لباسه، وتقواه وورعه أدبه

املجالس، أحد يف قالها أنه ويظهر الفتوحات،5 يف عربي ابن نقلها الوصية وهذه
ثم ينقطع، لم تقطعه لم وإن كثري، الكالم إن هللا، استغفر قال: «ثم قوله: بدليل
من آلخرتكم والتزود بإيمانكم، دينكم يف النظر ثالثة: من تخرجوا ال يقول: وهو قام

عنه». ونهاكم به، أمركم فيما بربكم واالستعانة دنياكم،
اعتنى ومن نفسه، عيوب عن عمي الناس عيوب يف نظر «ومن الثانية: الوصية
رشهم، من سلم الناس من هرب ومن والقال، القيل عن شغل والنار بالفردوس

له».6 زيد املزيد شكر ومن
ذو إليه فكتب له يدعو أن إليه فكتب النون ذي إخوان من رجل واعتل الثالثة: الوصية

النون:

مجازاة العلة أن أخي يا واعلم النعم، عنك يزيل أن لك هللا أدعو أن سألتني
فليس نعمة البالء يعد لم ومن … والضياء والهمم الصفاء أهل بها يأنس
أمره، عىل التهم أهل أمن فقد نفسه عىل الشفيق يأمن لم ومن الحكماء، من

والسالم.7 الشكوى، عن يمنعك حياء أخي يا معك فليكن

يرى رجل فهو األخالق، فهم يف النون ذي اتجاه نعرف القليلة الشواهد هذه ومن
القلوب. صفاء يف الحق املغنم ويرى هللا، بطاعة األنس يف الخري كل الخري

ص٦٦٥. ج٤ 5
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األدبية الشجاعة

الجبن أصل هو الدنيا حب

كان وإنما الصوفية، شمائل أظهر من وهي الرجال، مناقب أرشف من الشجاعة
الدنيا وحب العيش. طيبات يف وزهدوا بالدنيا، استهانوا ألنهم الشجعان من الصوفية
التلمق يف السالمة ورأى ذل، إال الدنيا رجل أحب وما والخضوع، الجبن أصل والعيش

والرياء.
يوم امللوك وبني بيني إنما يقول: إذ حازم أبي بأدب يتخلق من يشجع ال وكيف
عىس فما اليوم، هو وإنما وجل، عىل غٍد من وهم وأنا لذته، يجدون فال أمس أما واحد،

اليوم؟1 يكون أن

الحمال بنان شجاعة

خمارويه وزير إىل قام يوم فعل ما عىل يقدم أن الحمال بنان استطاع ما الشجاعة ولوال
يف عليكم مأخوذ هو ما ويلزمك الخيل تركب ال وقال: نرصانيًا، وكان دابته، عن فأنزله

ملتكم.2

ص١٥٢. ج١ اآلداب زهر 1

ص٢٢١. ج٣ الزاهرة النجوم 2
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امللك عبد بن سليمان ينصح أعرابي

امللك: عبد بن لسليمان يقول أن رجل استطاع ما بالعواقب االستهانة ولوال

اكتنف قد إنه تعاىل، هللا لحق تأدية األلسن، عنه خرست بما لساني سأطلق
ربهم، بسخط ورضاك بدينهم، دنياك وابتاعوا ألنفسهم، االختيار أساءوا رجال
تأمنهم فال للدنيا، وسلم لآلخرة، حرب فهم فيك، هللا يخافوا ولم هللا يف وخافوك
وخسًفا، كسًفا واألمة تضييًعا، األمانة يألوا لم فإنهم عليه، هللا ائتمنك ما عىل
دنياهم تصلح فال اجرتمت، عما مسئولني وليسوا اجرتموا، عما مسئول وأنت

غريه.3 بدنيا آخرته باع من غبنًا هللا عند الناس أعظم فإن آخرتك، بفساد

والرشيد حرب بن شعيب

شعيب قول ذلك عىل يدل امللوك، تذكري عن مسئولني أنفسهم يحسبون الصوفية وكان
حرب: بن

عليك وجب قد لنفيس: فقلت الرشيد هارون رأيت إذ مكنة طريق يف أنا بينا
رضب أمرته ومتى جبار، رجل هذا فإن تفعل، ال يل: فقالت والنهي، األمر
أتعبت قد هارون! يا صحت: مني دنا فلما ذلك، من بد ال لنفيس: فقلت عنقك،
عمود وبيده كريس عىل وهو عليه فأدخلت خذوه! فقال: البهائم! وأتعبت األمة،
أمك! ثكلتك ممن؟ فقال: الناس، أفناء من قلت: الرجل؟ ممن فقال: به، يلعب
فورد شعيب: قال باسمي؟ تدعوني أن عىل حملك فما قال: األبناء، من قلت:
فأقول: باسمه هللا أدعو أنا له: فقلت بال. عىل قط يل خطرت ما كلمة قلبي عىل
رأيت وقد باسمك؟ دعائي من تنكر وما باسمك؟ أدعوك وال رحمن، يا هللا، يا
لهب أبا إليه الخلق أبغض وكنى محمًدا، إليه الخلق أحب كتابه يف سّمى هللا

فأخرجوني.4 أخرجوه، هارون: فقال لهب! أبي يدا تبت فقال:

ص٢٣٣. ج١ اآلداب زهر 3
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عن يعرف كان ما إىل يرشدنا الصدق وهذا به، حدث فيما صادق هذا وشعيب
هارون، يا الجوفاء: التهمة هذه معنى فما وإال والتكلف، الحذلقة من أحيانًا الصوفية

البهائم! وأتعبت األمة، أتعبت قد
ال أن (أشهد إىل انتهى فلما كالمه، ومىضيف هللا فحمد املنصور خطب أن اتفق وقد
سمًعا املنصور: فقال تذكر! من أذكرك فقال: املسجد، أقىص من رجل وثب هللا) إال إله
باإلثم، العزة تأخذني وأن عصيًا، جباًرا أكون أن باهلل وأعوذ به، وذّكر هللا عن فهم ملن
حاولت ولكن هللا، بها أردت ما القائل أيها وهللا وأنت املهتدين، من أنا وما إذن ضللت لقد
عفوت، إذا ويلك فاهتبلها هممت، لو بقائلها وأهون فصرب، فعوقب فقال قام يقال أن
إىل األمر فردوا انبثت، عندنا ومن نزلت، علينا املوعظة فإن وأختها، الناس معرش وإياكم

أوردوه.5 كما يصدروه أهله
يعرفون كانوا الخلفاء وأن للواعظني، وثبات هناك كانت أنه يفهمنا الخرب وهذا

فصرب. فعوقب فقال قام يقال: أن الناس بعض لذات من كان وأنه ذلك،
يف فهي األحوال، جميع يف األدبية الشجاعة صدق إىل االطمئنان يعرس أنه والحق
عرضة الفضائل كسائر وهي النفع، من أكرب فيها واإلثم وخيالء، زهو األحيان بعض

األعمال. جالئل يمحق والرياء للرياء،

عياض بن الفضيل

الشجاعة بني جمعت مقامات فألكثرهم مرائني، جميًعا يكونوا لم الصوفية أن املؤكد ومن
الرشيد ذهب فقد الرشيد، مع عياض بن الفضيل صنع ما ذلك شواهد ومن والصدق،
الَِّذيَن َحِسَب ﴿أَْم يقرأ: سمعاه بابه إىل وصال فلما الربيع، بن الفضل مع ليًال لزيارته
َوَمَماتُُهْم ْحيَاُهْم مَّ َسَواءً اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا َكالَِّذيَن نَّْجَعَلُهْم أَن يِّئَاِت السَّ اْجَرتَُحوا
أجب الفضل: فناداه فبهذا. بيشء انتفعنا إن للفضل: الرشيد فقال يَْحُكُموَن﴾ َما َساءَ
أما هللا! سبحان فقلت: الفضل قال املؤمنني؟ أمري عندي يعمل وما فقال: املؤمنني. أمري
زاوية إىل التجأ ثم الرساج، فأطفأ الغرفة إىل ارتقى ثم الباب ففتح فنزل طاعة؟ عليك له
إليه. قبيل املؤمنني أمري كف فسبقت بأيدينا، عليه نجول فجعلنا فدخلنا البيت، زوايا من

ص٣٣٦. ج٢ األخبار عيون 5
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نفيس: يف فقلت وجل! عز هللا عذاب من غًدا نجت إن ألينها ما كف من لها يا فقال:
إن له: فقال هللا! رحمك له جئناك فيما خذ له: فقال تقي. قلب من بكالم الليلة ليكلمنه
القرظي، كعب بن ومحمد هللا، عبد بن سالم دعا الخالفة ويل ملا العزيز عبد بن عمر
بالء، الخالفة فعد عيل، فأشريوا البالء بهذا ابتليت قد إني لهم: فقال حيوة، بن ورجاء
هللا عذاب من النجاة أردت إن هللا: عبد ابن سالم له فقال نعمة. وأصحابك أنت وعددتها
من النجاة أردت إن كعب: بن محمد له وقال املوت. منها فطرك وليكن الدنيا، عن فصم
ابنًا، عندك وأصغرهم أًخا، عندك وأوسطهم أبًا، عندك املسلمني كبري فليكن هللا عذاب
غًدا النجاة أردت إن حيوة: بن رجاء له وقال ولدك. عىل وتحنن أخاك، وأكرم أباك، ر فوقِّ
إذا مت ثم لنفسك، تكره ما لهم واكره لنفسك، تحب ما للمسلمني فأحب هللا عذاب من

شئت.
فهل األقدام، فيه تزل يوًما الخوف أشد عليك أخاف إني هارون: يا لك أقول وإني

عليه. غيش حتى شديًدا بكاء هارون فبكى هذا؟ بمثل يشري من هللا رحمك معك
أنا؟ به وأرفق وأصحابك، أنت تقتله فقال: املؤمنني! بأمري ارفق فقلت: الفضل قال
لعمر عامًال أن بلغني املؤمنني، أمري يا له: فقال هللا. رحمك زدني له: فقال أفاق. ثم
خلود مع النار يف النار أهل بسهر أذكرك أخي، يا إليه: فكتب إليه، شكا العزيز عبد ابن
الرجاء. وانقطاع العهد آخر فيكون وجل عز هللا عند من بك يُنرصف أن وإياك األبد.
قال: أقدمك؟ ما له: فقال العزيز عبد بن عمر عىل قدم حتى البالد طوى الكتاب قرأ فلما

وجل. عز هللا ألقى حتى والية إىل أعود ال بكتابك قلبي خلعت
املؤمنني، أمري يا فقال: هللا، يرحمك زدني له: قال ثم شديًدا بكاءًا هارون فبكى قال:
فقال إمارة، عىل رني أمِّ هللا، رسول يا فقال: النبي إىل جاء ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى عم العباس إن
فافعل. أمريًا تكون ال أن استطعت فإن القيامة، يوم وندامة حرسة اإلمارة إن عم، يا له:
أنت الوجه، حسن يا فقال: هللا، رحمك زدني له: وقال شديًدا، بكاء هارون فبكى
الوجه هذا تقي أن استطعت فإن القيامة، يوم الخلق هذا عن وجل عز هللا يسألك الذي

رعيتك. من ألحد غش قلبك ويف تميس أو تصبح أن وإياك فافعل،
يحاسبني لم لربي دين نعم، فقال: َدين؟ عليك هل له: وقال هارون فبكى
قال حجتي. ألهم لم إن يل والويل ناقشني، إن يل والويل سألني إن يل فالويل عليه،
عز قال وقد بهذا، يأمرني لم ربي إن الفضيل: فقال العباد. َدين أعنى إنما الرشيد:
عيالك، عىل وأنفقها خذها دينار ألف هذه الرشيد: له فقال الرزاق. هو هللا إن وجل:
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بمثل تكافئني وأنت النجاة طريق عىل أدلك أنا هللا! سبحان فقال: عبادتك، عىل بها وتقوَّ
هذا؟6

العمري

قال: سليمان بن سعيد به حدث ما املواقف طريف ومن

هارون حج وقد العمري، العزيز عبد بن هللا عبد جانبي وإىل بمكة كنت
أُخيلَ وقد يسعى، املؤمنني أمري ذا هو هللا، عبد أبا يا إنسان: له وقال الرشيد
كنت أمًرا كلفتني خريًا، عني هللا جزاك ال للرجل: العمري قال املسعى، له
فصاح الصفا، يريد املروة من الرشيد هارون فأقبل فتبعه، قام ثم غنيًا. عنه
رقاًها فلما الصفا، ارق قال: عمري! يا لبيك قال: إليه نظر فلما هارون! به:
ومن قال: هم؟ كم قال: فعلت. قد هارون: قال البيت، إىل بطرفك ارم قال:
قال: هللا! إال يحصيهم ال خلق قال: مثلهم؟ الناس يف فكم قال: يحصيهم؟
تسأل وحدك وأنت نفسه، خاصة عن يُسأل منهم واحد كل أن الرجل أيها اعلم
وأخرى العمري: فقال — هارون فبكى — تكون! كيف فانظر كلهم، عنهم
الحجر فيستحق ماله يف ليرسف الرجل إن وهللا قال: عم! يا قل قال: أقولها.

املسلمني! مال يف أرسف بمن فكيف عليه،

ما سنة كل أحج أن ألحب إني يقول: كان الرشيد هارون أن فبلغني البغوي: قال
أكره.7 ما يسمعني عمر ولد من رجل إال يمنعني

عبد بن وسليمان حازم أبي بني كان ما والصدق الخشونة يف املقام هذا من وقريب
قال: دخل فلما للزيارة، املدينة قدم حني حازم أبي إىل وبعث سليمان حج فقد امللك،
قال: األمر. هذا من املخرج يف قال: املؤمنني؟ أمري يا أتكلم، فيم قال: حازم، أبا يا تكلم،

فقد زوجته، وبني الفيض بني العتاب تصور بقية الحديث ولهذا ص٦٧٤ ج٤ املكية الفتوحات انظر 6
كرب فلما كسبه من يأكلون بعري لهم كان قوم كمثل ومثلكم مثيل لها: فقال املال، يرفض أن ساءها

لحمه. وأكلوا نحروه
االختالف. بعض الصورة هذه عن تختلف بصورة ص٢٣٥ الكشكول يف املقام هذا ورد وقد

ص٦٩٣. ج٤ املكية الفتوحات 7
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يف إال تضعها وال حلها، من إال األشياء تأخذ ال قال: ذاك؟ وما قال: فعلته! إن يسري،
يا عظني قال: قلدك! ما الرعية أمر من هللا قلده من قال: ذلك؟ يقوى ومن قال: أهلها.
من خارج وهو قبلك، كان من بموت إال إليك يرص لم األمر هذا أن اعلم قال: حازم. أبا
نفق فما سوق، أنت إنما قال: عيلّ، أرش حازم، أبا يا قال: إليك. صار ما بمثل يديك،
وما قال: تأتينا؟ ال لك ما قال: شئت! أيهما فاخرت رش، أو خري من إليك حمل عندك
عندك وليس أخزيتني، أقصيتني وإن فتنتني، أدنيتني إن املؤمنني، أمري يا بإتيانك أصنع
إىل رفعتها قد قال: حاجتك. إلينا فارفع قال: عليه! أخافك ما عندي وال له، أرجوك ما

رضيت.8 منها منعني وما قبلت، منها أعطاني فما عليها، منك أقدر هو من

السماك ابن

قال فقد واللفظ، الصورة يف اإلسفاف إىل يصل حتى الوعظ يف يغرب من الزهاد يف وكان
حبست لو املؤمنني! أمري يا فقال: — ليرشبه بماء وأتى — عظني السماك: البن الرشيد
أكنت خروجها عنك حبس فلو قال: نعم! قال: بملكك؟ تفديها أكنت الرشبة، هذه عنك

بولة.8 وال رشبة يساوي ال ملك يف خري فما قال: نعم! قال: بملكك؟ تفديها
ما السماك، ابن يا الرشيد: قال فقد املسك، من أطيب بكلمات أعقبت الغلظة وهذه
عيب عىل منها الناس اطَّلع لو عيوبًا يل إن املؤمنني، أمري يا فقال: عنك! بلغني ما أحسن
الغرة، الرس ويف الفتنة، الكالم يف لخائف وإني موّدة، واحد قلب يف يل ثبتت ما واحد

عليها.8 خويف قلة من نفيس عىل لخائف وإني

الجليل عبد بن صالح

أولئك شجاعة األول: أمرين: عىل تدل وامللوك الخلفاء عند الزهاد مقامات أن والواقع
وامللوك الخلفاء بعض صالحية والثاني: الحق، بكلمة الجهر عىل وقدرتهم الزهاد،
املنكر عن ينهاهم من عىل وإقبالهم والتقوى، الرب أهل من الناصحني نصح الستماع

املهدي: يدي بني الجليل عبد بن صالح قول ذلك عىل يدل باملعروف، ويأمرهم

ص٣٠٦. ج١ الفريد العقد 8
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عنهم، األداء مقام قمنا إليك، الوصول من غرينا عىل ر توعَّ ما علينا سهل ملا إنه
انقطاع عند والنهى األمر فريضة من أعناقنا يف ما بإظهار هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وعن
وحملة هللا ووعدت التواضع، بميسم اتسمت حني سيما وال الكتمان، عذر
التمحيص مشاهد من مشهد وإياك فجمعنا سواه، ما عىل الحق إيثار كتابه
تمحيص يزيدنا أو القبول، موعود عىل وقابلنا األداء، موعود عىل مؤدينا ليتم
أصحاب كان فقد الكذابني، حلية ويحّلينا والعالنية الرس اختالف يف إيانا هللا
منه وأشد الجهل، عىل عذبه العلم عنه هللا حجب من يقولون: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
به يعمل فلم علًما إليه هللا أهدى ومن عنه. وأدبر العلم إليه أقبل من عذابًا
قبول ألسنتنا من إليك هللا أهدى ما فاقبل بها، وقرص هللا هدية عن رغب فقد
أو تجهل، ملا إعالم منا يعدمك ال فإنه ورياء، سمعة قبول ال وعمل تحقيق،
من ينوره ما قلبك عىل هللا أطلع … غفلة من تذكري أو تعلم، ما عىل مواطأة

األهواء.9 ومنابذة الحق إيثار

غريهم عىل يتوعر ما عليهم يسهل كان الزهاد بأن ترصيح فيه هذا صالح وكالم
قبول الخلفاء يقبله كان ما املواعظ من بأن ترصيح كذلك وفيه الخلفاء، إىل الوصول من
الدين، من يكون أن قبل السياسة من كان الزهاد تقريب أن هذا ومعنى ورياء، سمعة
وإخالص الزهاد شجاعة من يحط قد امللحظ وهذا والدين، السياسة من مزاج هو أو
هذه إىل يصلون ال والزهاد ملموس، خري فيها املظاهر هذه أن يف ريب ال ولكن الخلفاء،
يستقدمون ال والخلفاء الروحية، سلطتهم تثبيت استطاعوا يكونوا أن بعد إال املواطن

االهتداء. وأصول الرشد عنارص من يشء قلوبهم ويف إال مواعظهم ليسمعوا الزهاد

عبيد بن عمرو

يعرف املنصور كان فقد املقامات، جميع يف تطَّرد لم السياسية الوصولية هذه أن غري
الصدق من عظيم جانب عىل أنه يعتقد وكان الخالفة، يتوىل أن قبل عبيد بن عمرو
يقال بأن يرسُّ كان أنه يمنع ال ذلك كان وإن برأيه، لينتفع يستقدمه فكان واإلخالص،

الغيوب. عالم إال يعرفها ال والضمائر عبيد، بن عمرو بمواعظ انتفع إنه

التعديل. بعض األخرية الجملة عدلنا وقد ص٣٣٣ ج٢ األخبار وعيون ص٣٠٤ ج١ الفريد العقد انظر 9
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األخالق: ويف األدب يف نموذج فهو املنصور، مع عبيد ابن حديث ولنسق
جنبي وإىل يوًما املنصور باب لعىل إني قال: الهاشمي املفضل بن إسحاق حدث
البساط دفع ثم حماره عن فنزل حمار، عىل عبيد بن عمرو طلع إذ حمزة بن عمارة
فما بأحمق! منها ترمينا برصتكم تزال ال وقال: عمارة إيل فالتفت دونه، وجلس برجله
قال: عبيد، بن عمرو عثمان أبو يقول: وهو الربيع، خرج حتى فيه من كالمه فصل
املؤمنني، أمري أجب له: قال ثم يده، فأتكأه إليه، أرشد حتى نفسه عىل دل ما فوهللا
قد استحمقته الذي الرجل إن له: فقلت عمارة إىل فالتفت عليه، فمرمتكئًا فداك! جعلت
عليه متوكئ وهو الربيع خرج ثم اللبث، فأطال ذلك، يكون ما كثريًا فقال: وتُركنا، أدخل
رسجه، عىل فأقره بالحمار، أتى حتى برح فما عثمان، أبي حمار غالم، يا يقول: والربيع
اليوم فعلتم لقد فقال: الربيع، عىل عمارة فأقبل هللا. واستودعه ثوبه، نرش إليه وضم
به ُفعل مما عنك غاب فما قال: ذمامه! لقضيتم عهدكم بويل فعلتموه لو ما الرجل بهذا
سمع أن إال هو ما الربيع: فقال فحدثنا، الحديث لك اتسع فإن عمارة: قال وأعجب! أكثر
معه واملهدي إليه انتقل ثم لبوًدا، ففرش بمجلس أمر حتى أمهل فما بمكانه الخليفة
يدنيه زال وما عليه، فرد بالخالفة سلَّم عليه دخل فلما له. إذن ثم وسيفه، سواده عليه
وامرأة رجًال رجًال يسميهم عياله وعن نفسه عن سأله ثم به، وتحفى فخذه أتكأه حتى
الرجيم الشيطان من العليم السميع باهلل أعوذ فقال: عظنا. عثمان، أبا يا قال: ثم امرأة،
وقال: آخرها إىل فيها ومر ﴾ يَْرسِ إِذَا َواللَّيِْل * َواْلَوتِْر ْفِع َوالشَّ * َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر
تلك يسمع لم كأنه شديًدا بكاءً املنصور فبكى قال: لباملرصاد. جعفر أبا يا ربك إن
نفسك فاشرت بأرسها الدنيا أعطاك هللا إن فقال: زدني. قال: ثم الساعة، تلك إال اآليات
أفىض ثم قبلك كان من يد يف كان إنما إليك صار الذي األمر هذا أن واعلم ببعضها، منه
عن صبيحتها تمخض ليلة أحذرك وإني بعدك، هو من إىل منك يخرج وكذلك إليك،
أنه أخرى رواية ويف جنباه. رجف حتى األول بكائه من أشد فبكى قال: القيامة. يوم
عملهم مثل عمل ملن لباملرصاد ربك إن املؤمنني، أمري يا قال: السورة آخر إىل انتهى ملا
ما الجور، من تأجج نريانًا بابك وراء من فإن هللا فاتق بهم، نزل ما مثل به ينزل أن
الطوامري يف إليهم لنكتب إنا عثمان، أبا يا فقال: رسوله، بسنة وال هللا، بكتاب فيها يعمل
الفأرة أذن مثل له: فقال أصنع؟ أن عىس فما يفعلوا لم فإن بالكتاب، بالعمل نأمرهم
حاجة يف إليهم وتكتب فينفذونها نفسك حاجة يف إليهم أتكتب هللا، الطوامري، من يجزيك
له نية ال من إليك لتقرب إذن هللا رضا إال عمالك من ترض لم لو وهللا ينفذونها؟ فال هللا

فيه.
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منذ أتعبته فقد املؤمنني؛ بأمري رفًقا فقال: مجالد بن سليمان املجلس يف وكان
اليوم.

املؤمنني أمري عىل وماذا لك، أبا ال وانترش، األمر ضاع بمثلك عبيد: بن عمرو له فقال
هللا! خشية من بكى أن

له: فقال رأسه عمرو رفع ذلك له قال ملا مجالد بن سليمان أن أخرى رواية ويف
فقال أعرفه! ال أن أبايل وال ال، قال: عثمان؟ أبا يا تعرفه، أوال جعفر: أبو فقال أنت؟ من
خزنت مجالد، ابن يا ويلك، الشيطان! أخو هذا فقال: مجالد. بن سليمان أخوك هذا له:
أمري يا نصيحته. أراد من وبني بينه تحول أن أردت ثم املؤمنني، أمري عن نصيحتك
فاتق يحلب! وغريك بالقرنني كاآلخذ فأنت لشهواتهم، سلًما اتخذوك هؤالء إن املؤمنني،
ربك من هؤالء عنك يغني ولن وحدك، ومبعوث وحدك، ومحاسب وحدك، ميت فإنك هللا

شيئًا.
الحق أظهر له: فقال بهم. أستغن بأصحابك أعنِّى عثمان، أبا يا املنصور: له فقال

أهله. يتبعك
فقال: كتابًا. إليك كتب الحسن بن هللا عبد بن محمد أن بلغني املنصور: قال ثم
رأيي عرفت قد أولست قال: أجبته؟ فبماذا قال: كتابه. يكون أن يشبه كتاب جاءني قد
قلبي. ليطمنئ تحلف ولكن أجل. قال: أراه؟ ال وأني إلينا تختلف كنت أيام السيف يف
لك أمرت وقد البار، الصادق أنت املنصور: فقال تقية! لك ألحلفن تقية كذبتك لنئ قال:
وهللا املنصور: فقال فيها، يل حاجة ال فقال: زمانك. عىل بها تستعني درهم آالف بعرشة
وتحلف؟ املؤمنني أمري يحلف املهدي: له فقال آخذنها، ال وهللا عمرو: فقال لتأخذنها،
املهدي وهو محمد، ابني هذا فقال: الفتى؟ هذا من وقال: املنصور عىل عمرو فأقبل
َلبوس هو ما لبوًسا وألبسته بعمل استحقه ما اسًما سميته لقد وهللا فقال: العهد، ويلّ

عنه. تكون ما أشغل يكون ما أمتع أمًرا له مهدت ولقد األبرار.
عني الطيلسان هذا يرفع نعم، قال: حاجة؟ من هل عثمان، أبا يا املنصور: قال ثم

عليه. دخل حني طيلسانًا عليه طرح املنصور وكان —
عثمان. أبا يا إتياننا، تدع ال املنصور: له قال ثم

ولكن سألتك، إال حاجة يل بدت وال إليك، دخلت إال بلد وإياك يضمني ال نعم، فقال:
آتيك! حتى تدعني وال أسألك، حتى تعطني ال

أبًدا! تأتينا ال إذن املنصور: فقال
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يقول: وأنشأ برصه أتبعه وّىل فلما ونهض، املنصور ودّع ثم

روي��د ي��م��ش��ي ك��ل��ك��م ص��ي��د ط��ال��ب ك��ل��ك��م
ع��ب��ي��د ب��ن ع��م��رو غ��ي��ر

وللملوك االستماع، يف املنصور وصدق النصح يف عبيد ابن صدق إىل مطمئنون ونحن
الوجدان.10 صوت إىل وينصتون السياسية الوصولية فيها ينسون لحظات

النصائح اخرتاع يف وسياستهم املعارضني أحزاب

يقف كيف آنًفا رأينا فقد بالتسامح، املعروفة الشخصيات من كان املنصور أن والظاهر
يقول: قائًال ليًال يطوف وهو سمع أنه قتيبة ابن ذكر وقد يخطب، وهو باهلل فيذكره رجل
من وأهله الحق بني يحول وما األرض، يف والفساد البغي ظهور إليك أشكو إني «اللهم

الطمع».
الرجل فصىل يدعوه، الرجل إىل وأرسل املسجد من ناحية فجلس املنصور فخرج
الذي ما املنصور: له فقال بالخالفة عليه فسلم الرسول مع وأقبل الركن واستلم ركعتني
الطمع، من وأهله الحق بني يحول وما األرض، يف والفساد البغي ظهور من تذكر سمعتك

أرمضني.11 ما مسامعي حشوت لقد فوهللا
وإال أصولها، من باألمور أنبأتك نفيس عىل أّمنتني إن املؤمنني، أمري يا الرجل: فقال
فقال: فقل، آمن أنت املنصور: فقال شاغل، يل ففيها نفيس عىل واقترصت منك احتجزت

ألنت! والفساد البغي من ظهر ما وبني بينه حال حتى الطمع دخله الذي إن
والحلو قبضتي، يف والبيضاء والصفراء الطمع يدخلني وكيف ويحك! املنصور: فقال

عندي؟ والحامض
اسرتعاك وتعاىل تبارك هللا إن دخلك؟ ما الطمع من أحًدا دخل وهل الرجل: فقال
حجابًا وبينهم بينك وجعلت أموالهم، بجمع واهتممت أمورهم فأغفلت وأموالهم، املسلمني

ج٢ األخبار وعيون ص٩٤ ج١ اآلداب زهر يف مختلفة بصيغ املنصور مع عبيد بن عمر حديث ورد 10

ص٣٠٧. ج١ الفريد والعقد ص١٠١ ج٢ األعيان ووفيات ص١٢٠–٢٢٢ ج١ املرتىض وأمايل ص٢٣٧
وآمله. أوجعه أرمضه: 11

474



األدبية الشجاعة

فيها نفسك سجنت ثم السالح، معهم وحجبة الحديد من وأبوابًا واآلجّر، الجّص من
والكراع، والسالح بالرجال وقويتهم وجمعها، األموال جباية يف عمالك وبعثت عنهم،
بإيصال تأمر ولم سميتهم، نفر وفالن، فالن إال الناس من عليك يدخل ال بأن وأمرت
املال هذا يف وله إال أحد وال الفقري، الضعيف وال العاري، الجائع وال امللهوف وال املظلوم،
ال أن وأمرت رعيتك، عىل وآثرتهم لنفسك، استخلصتهم الذين النفر هؤالء رآك فلما حق،
ال بالنا فما هللا، خان قد هذا قالوا: تقسمها، وال وتجمعها األموال تجبي12 عنك، يحجبوا
ما إال يشء الناس أخبار علم من إليك يصل ال بأن فائتمروا نفسه؟ لنا سجن وقد نخونه،
منزلته، تسقط حتى ونفوه عندك، خونوه إال أمرهم فيخالف عامل لك يخرج وال أرادوا،
من أول فكان وهابوهم الناس أعظمتهم وعنهم عنك ذلك انترش فلما قدره. ويصغر
القدرة ذوو ذلك فعل ثم رعيتك. ظلم عىل بها ليقووا واألموال بالهدايا عمالك صانعهم
وفساًدا، بغيًا بالطمع هللا بالد فامتألت دونهم من ظلم به لينالوا رعيتك من والثروة
وبني بينه حيل متظلم جاء فإن غافل. وأنت سلطانك، يف رشكاءك القوم هؤالء وصار
وأوقفت ذلك، عن نهيت قد وجدك ظهورك ن إليك قصته رفع أراد وإن مدينتك، دخول
املظالم صاحب سألوا خربه بطانتك فبلغ الرجل جاء فإن مظاملهم، يف ينظر رجًال للناس
يزال فال منهم، خوًفا فأجابهم حرمة، بهم له منه املتظلم فإن إليك، مظلمته يرفع أال
أُْجِهد فإذا عليه، ويعتل يدفعه وهو ويستغيث، ويشكو به ويلوذ إليه يختلف املظلوم
فال تنظر وأنت لغريه، نكاًال ليكون مربًحا رضبًا فرضب يديك بني رصخ وظهرت وأحرح
مرة فقدمتها الصني إىل أسافر املؤمنني أمري يا كنت وقد هذا! عىل اإلسالم بقاء فما تنكر،
أما فقال: الصرب عىل جلساؤه فحثه شديًدا، بكاءً يوًما فبكى بسمعه، ملكها أصيب وقد
صوته، أسمع وال يرصخ بالباب ملظلوم أبكي ولكني بي، النازلة للبلية أبكي لست إني
ثوبًا يلبس ال أن الناس يف نادوا يذهب، لم برصي فإن سمعي ذهب إذ أما قال: ثم
يا فهذا مظلوًما؟ يرى هل وينظر: نهاره، طريف الفيل يركب كان ثم متظلم، إال أحمر
أهل من ثم باهلل، مؤمن وأنت نفسه، شح باملرشكني رأفته غلبت باهلل مرشك املؤمنني أمري
لولدك املال تجمع إنما كنت فإن نفسك! شح عىل باملسلمني رأفتك تغلب وال النبي بيت
مال من وما مال، األرض عىل وماله أمه، بطن من يسقط الطفل يف ِعربًا هللا أراك فقد

هؤالء). (رآك معمول األموال) (تجبي جملة 12
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الناس رغبة تعظم حتى الطفل بذلك يلطف هللا يزال فما تحويه، شحيحة يد ودونه إال
املال أجمع إنما قلت وإن يشاء. ما يشاء من يعطي هللا بل تعطي، بالذي ولست إليه.
الذهب من جمعوا ما عنهم أغنى ما أمية: بني يف عربًا هللا أراك فقد السلطان لتشديد
إنما قلت وإن أراد، ما بهم هللا أراد حني والكراع، والسالح الرجال من وأعدُّوا والفضة،
إال فيه أنت ما فوق ما هللا فو فيها، أنا التي الغاية من أجسم هي غاية لطلب املال أجمع
من بأشد عصاك من تعاقب هل املؤمنني، أمري يا عليه. أنت ما بخالف إال تدرك ال منزلة
يعاقب ال وهو الدنيا ملك خولك الذي بامللك تصنع فكيف قال: ال. املنصور: قال القتل؟
وعملته قلبك، عليه ُعقد قد ما رأى قد األليم، العذاب يف بالخلود ولكن بالقتل، عصاه من
ما عنك يغني هل رجالك، إليه ومشت يداك، واجرتحته برصك، إليه ونظر جوارحك،
وقال: املنصور فبكى الحساب؟ إىل ودعاك يدك، من انتزعه إذا الدنيا من عليه شححت
أعالًما للناس إن املؤمنني، أمري يا قال: لنفيس؟ أحتال فكيف ويحك! أخلق! لم ليتني يا
أمرك يف وشاورهم يرشدوك، بطانتك فاجعلهم بهم، ويرضون دينهم يف إليهم يفزعون
ولكن طريقتك، عىل تحملهم أن خافوا قال: مني، فهربوا إليهم بعثت قد قال: يسددوك،
مما والصدقات الفيء وخذ الظالم، واقمع املظلوم، وانرص حجابك، وسهل بابك، افتح
ويسعدوك يأتوك أن عنهم الضامن وأنا أهله، عىل والعدل بالحق واقسمه وطاب، حل

األمة. صالح عىل
يوجد.13 فلم الرجل وطلب مجلسه، إىل وعاد فصىل عليه فسلموا املؤذنون وجاء

أن أستبعد أنا الحساب؟ هذا مثل يستمع حتى متسامًحا حًقا املنصور أكان ولكن
هذا ودليل املعارضني، غايات من لغاية وضع أنه وأرجح صحيًحا، الحديث هذا يكون
تُسمع أن يعقل ال قوية، بلغة ُحفظ وأنه الزهاد، أحد فهو مجهول: القائل أن الرتجيح
هذه منه تحفظ أن أمكن ملا يوجد فلم صاحبه ُطلب طارئًا حواًرا كان ولو فتُحفظ،

القوية. الصورة
وبني أمية بني يكره كان ثائر رجل وضع من الحديث هذا يكون أن واملعقول
املظالم، إغفال من لعهده يقع كان وما املنصور، حجاب وصف يف التعمق فإن العباس،
االستبداد عىل والثورة العهد. ذلك تقاليد عىل ثائر لرجل إال يتفق ال الوزراء سيطرة ومن
فساد عن التورية وكانت األيام، تلك يف الوقوع كثرية كانت الناس أمور وترصيف بامللك

ص٣٦٥. ج١ الفريد والعقد ص٣٣٣–٣٣٦ ج٢ األخبار عيون 13
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ودمنة كليلة يرتجم لم املقفع ابن بأن القول كثر وقد والشعراء. للكتاب يطيب مما النظام
عىل األحاديث توضع أن املستبعد من فليس الخلفاء، ظلم من يراه كان ما به ليحارب إال
العباس بني خلفاء يرتكبها التي الظاملة بالسياسة تنديد إذاعتها يف ليكون الزهاد ألسنة

األحيان. بعض يف
العهود تلك يف كان والوزير الحديث، هذا يف ملحوظة «الوزير» شخصية أن ولنتذكر
بسوء الناس يحاربه أن بد ال وكان واإلجحاف، والعنف الغطرسة نماذج من نموذًجا

بالسالح. محاربته عن عجزوا إن القالة
تلك يف الصوفية أن عىل يدلنا وهذا الزهاد، من بطله جعل الحديث هذا ومنشئ
الحق، بكلمة يجهروا أن عنهم املعروف من وكان وخلقية، روحية سلطة لهم كانت األيام
الشاهد هو الصوفية من الحديث بطل فاختيار والوزراء، الخلفاء غضب يبالوا ال وأن

األدبية. الشجاعة من عنهم يعرف كان ما عىل
كان أنه والظاهر الحديث، هذا منشئ كان حزب أي من بالضبط نعرف ولسنا
أعالًما للناس إن فأجاب: لنفيس؟ أحتال كيف املنصور: له قال فقد الصوفية، إىل يميل
أمرك يف وشاورهم يرشدوك، بطانتك فاجعلهم بهم، ويرضون دينهم، يف إليهم يفزعون

يسددوك.
قد قال: املنصور أن ادَّعى بل الزهد، أهل من أصحابه تمجيد يف بهذا يكتف ولم
من وأخوفهم األمر، لوالية الناس أصلح يجعلهم بذلك وهو مني، فهربوا إليهم بعثت

الوزراء. مناصب الرباقة: املناصب احتقار عىل وأقدرهم الدنيا، بأهل االتصال
باسم تتسرت كانت املعارضني أحزاب بأن يشهد الحديث هذا أن القول: وجملة
يف والشجاعة بالجرأة معروفني كانوا والصوفية الزهاد أن ذلك ومعنى والصوفية، الزهاد
وبعض بالقبول. الناس كبار يتلقاه بأن خليًقا باسمهم ينرش ما وكان الحق، عن الدفاع

الحني. ذلك يف خلقية قوة كانوا بأنهم لالقتناع كاف ذلك

السياسية األحقاد فيها تحكمت مواقف يف األوزاعي شجاعة

من رجل عن املبارك هللا عبد ذكره املنصور، يدي بني األوزاعي مقام املقام هذا ويماثل
وما املؤمنني، أمري يا قلت: عني؟ بك أبطأ الذي ما فقال: عليه دخلت قال: الشام أهل
عن حدثني مكحوًال فإن تقول؛ ما انظر قلت: منك. االقتباس فقال: مني؟ تريد الذي
رحمة فهي دينه يف نصيحة هللا عن بلغه «من قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن بشري بن عطية
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إثًما ليزداد عليه، هللا من حجة كانت وإال بشكر هللا من قبلها فإن إليه، سقيت هللا من
فله سخط وإن الرضا، فله فريض الحق من يشء بلغه وإن غضبًا، عليه هللا وليزداد

املبني». الحق هو هللا ألن هللا؛ كره فقد كرهه ومن السخط،
تسمع! بما تعمل وال تسمع قال: أجهل؟ وكيف قال: تجهلن. فال

فانتهره هذا؟ املؤمنني ألمري تقول وقال: السيف. الربيع عيلّ فسْل األوزاعي: قال
من أصبحت قد إنك قال: أن كالمه يف وكان األوزاعي كلمه ثم أمسك، وقال: املنصور
ولقد ونقريها، وفتيلها وكبريها صغريها عن سائلك وهللا به، أصبحت بالذي الخالقة هذه
هللا حرم إال لرعيته غاًشا يبيت راع من «ما قال: هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن رويم بن عروة حدثني
عوراتهم من استطاع وملا ناظًرا، لرعيته يكون أن الوايل عىل فحقيق الجنة»، رائحة عليه
عدوانًا، مسيئهم وال رهًقا، منه محسنهم يتخوف ال قائًما، بينهم فيما وبالقسط ساتًرا،
«يا فقال: جربيل فأتاه املنافقني، عنه ويردع بها يستاك جريدة هللا رسول بيد كانت فقد
دماءهم، سفك من فكيف رعبًا» قلوبهم تمأل ال اقذفها بيدك؟ الجريدة هذه ما محمد،
وما ذنبه من تقدم ما له املغفور إن املؤمنني، أمري يا أموالهم! وأنهب أبشارهم، وشقق
فقال: جربيل فهبط يتعمده لم أعرابيًا خدشه بخدش نفسه من القصاص إىل دعا تأخر
نعيمها، ويزول تنقطع الدنيا إن … أمتك قرون تكرس جباًرا يبعثك لم هللا إن محمد، يا
النار أهل ثياب من ثوبًا أن ولو املؤمنني، أمري يا إليك يصل لم قبلك ملن امللك بقي ولو
أهل صديد من 14 ذنوبًا أن ولو يتقمصه؟ من فكيف آلذاهم، واألرض السماء بني ُعلِّق
وضعت جهنم سالسل من حلقة أن ولو يتجرعه، بمن فكيف آلجنه،15 ماء عىل صبَّ النار

عاتقه! عىل فضلها ويرّد فيها سلك من فكيف لذاب، جبل عىل
سبيل يف املجاهد أجر له فذلك وعماله، نفسه يظلف أمري أربعة: السلطان أن واعلم
ورتع رتع وأمري ترفرف، رأسه عىل بالرحمة هللا ويد صالة، ألف سبعون وصالته هللا،
فذاك عماله، ويرتع نفسه16 يظلف وأمري أثقاله مع وأثقاًال أثقاله يحمل فذلك عماله،

األكياس.17 رش فذاك عماله ويظلف يرتع وأمري غريه، بدنيا آخرته باع الذي

امللء. دون التي الدلو بالفتح، الذنوب، 14
ولونه. طعمه غري آجنه: 15
يكفها. نفسه: يظلف 16

ص٣٣٩. ج٣ األخبار عيون 17

478



األدبية الشجاعة

يف وجرأته النصح، يف األوزاعي مسلك يبني منه سلف وما بقية، الحديث ولهذا
والصالحني. الزاهدين صفات أخص من والشجاعة الخلفاء. مصارحة

األحقاد يمس ألنه املواقف؛ أخطر من يعد عيل بن هللا عبد مع موقف ولألوزاعي
أجىل أن بعد املوقف ذلك وكان والعقل، بالحلم تذهب سود أحقاد وللسياسة السياسية،
رأيه ليسأله األوزاعي طلب فقد يديه، عىل دولتهم هللا وأزال الشام، عن أمية بني هللا عبد
حّدة بها يفّل الثناء من بكلمات منه يظفر أن بالطبع ينتظر وكان أمية، ببني صنع فيما
وأراه الحسبان، يف يكن لم بما فوجئ ولكنه والقتل، النهب يف اإلرساف عليه ينكرون من

واملقامات. املواقف أحرج يف الحق بكلمة يجهرون ناًسا الدنيا يف أن األوزاعي
معهم وشماله يمينه عن واملسودة رسير، عىل وهو عليه فدخلت األوزاعي: قال
يا قال: ثم بيده، التي الخيزرانة بتلك ونكت يرد، فلم عليه فسلمت مطلقة، السيوف
أجهاد والعباد، البالد عن الظلمة أولئك أيدي إزالة من صنعنا فيما ترى ما أوزاعي،
ابن عمر سمعت يقول: األنصاري سعيد بن يحيى سمعت األمري، أيها فقلت: قال: هو؟
ما امرئ لكل وإنما بالنيات، األعمال «إنما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت يقول: الخطاب
إىل هجرته كانت ومن ورسوله، هللا إىل فهجرته ورسوله هللا إىل هجرته كانت فمن نوى،
بالخيزرانة فكنت قال: إليه». هاجر ما إىل فهجرته يتزوجها امرأة إىل أو يصيبها دنيا
يا قال: ثم سيوفهم، قبضات عىل أيديهم يقبضون حوله من وجعل ينكت، كان ما أشد
مسلم امرئ دم يحل «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال فقلت: أمية؟ بني دماء يف تقول ما أوزاعي،
قال: للجماعة»، املفارق لدينه والتارك والزاني، والثيب بالنفس، النفس ثالث: بإحدى إال
حراًما ٍأيديهم يف كانت إن فقلت: أموالهم؟ يف تقول ما قال: ثم ذلك، من أشد بها فنكت
فنكت قال: رشعي، بطريق إال لك تحل فال حالًال لهم كانت وإن أيًضا، عليك حرام فهي
يكونوا لم أسالفك إن فقلت: القضاء؟ نوليك أال قال: ثم ذلك، قبل ينكت كان مما أشد
تحب كأنك فقال: اإلحسان، من به ابتدأوني ما تتم أن أحب وإني ذلك، يف عيلّ يشقون
وقلوبهن وسرتهن عليهن القيام إىل محتاجون وهم حراًما ورائي إن فقلت: االنرصاف،
خرجت فلما باالنرصاف، فأمرني يدي، بني يسقط رأيس وانتظرت قال: بسببي، مشغولة
قال: بهذه، استنفق األمري: لك يقول فقال: دينار مائتا معه وإذا ورائي، من رسول إذا

خوًفا.18 أخذتها وإنما بها، فتصدقت

ص٧٩–٨٢. األوزاعي مناقب يف املساعي حسن 18
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أمرين: عىل يدل املقام وهذا
والصالح، والزهد العلم أهل بقوة يشعرون الزمان ذلك منذ كانوا وامللوك األمراء أن األول:
األحيان، أغلب يف اللني عنهم يعرفون كذلك وكانوا بهم، يستظهروا أن يحبون وكانوا

املوقف. ذلك مثل يف األوزاعي مثل استدعاء يف الرغبة لقلَّت ذلك ولوال
األزمات يف حسابها يحسب عصبية لهم يخلقوا أن استطاعوا كانوا الزهاد أن والثاني:
أصحابه: له فقال مرة األوزاعي هدد الوالة بعض أن روى ما هذا يؤيد السياسية،

لقتلوك.19 يقتلوك أن الشام أهل أمر لو هللا فو دعه،
الشجاعة من به عرفوا ما ينقض ال التصوف أهل لني يف واألمراء الوالة وطمع
نجزم وإنما تصوف، من كل نصيب من كانت الشجاعة تلك بأن نقول ال فنحن األدبية،
يمكن ال تحميهم كانت التي والعصبية التصوف، يف صدق من كل أخالق من كانت بأنها
من حال كل عىل وألنها عزالء، عصبية األكثر يف ألنها األدبية؛ شجاعتهم من تغض أن
سبيله يف تبذل مكسب وهو والتقوى، الصالح بفضل اكتسبوها ألنهم األخالقية؛ مغانمهم

الدينية. باآلداب التجمل عىل النفس رياضة يعانون من يعرفها غالية أثمان
أن ذلك طريف ومن باللطف، الشجاعة تلك تقابل أن كثرية أحيان يف يتفق وكان
أمري إن لهم: فقال عليه، بهم فقدم والشعبي سريين وابن الحسن إىل كتب هبرية ابن
فقال نفيس، عىل خفت أفعله لم وإن ديني، عىل خفُت فعلته إن األمر يف إيل يكتب املؤمنني
من يمنعك هللا إن هبرية، ابن يا الحسن: له وقال فيه، رققا قوًال والشعبي سريين ابن له
هللا! يف يزيد تخف وال يزيد، يف هللا خف هبرية، ابن يا هللا. من يمنعك ال يزيد وإن يزيد،
ثم قرصك، سعة إىل رسيرك عن فينزلك ملًكا إليك هللا يبعث أن يوشك إنه هبرية، ابن يا
ال إنه هبرية، ابن يا عملك. إال ينجيك ال ثم قربك، ضيق إىل قرصك سعة عن يخرجك

الخالق.20 معصية يف ملخلوق طاعة
البن وأمر درهم، آالف بأربعة للحسن أمر هبرية ابن أن املوقف هذا يف والطريف

لنا! فرقق رققنا فقاال: بالفني، والشعبي سريين

ص٨٩. األوزاعي ماقب يف املساعي حسن 19
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البحث خالصة

واملقام الرشيد. مع السماك وابن امللك، عبد بن سليمان مع حازم ألبي مواقف وهناك
لرأينا العصور مختلف يف الصوفية أخبار نستقري مضينا ولو االستقصاء، عن يضيق
حوادث يذكرون خاصة تركيا ويف مرص يف والناس املواقف، هذه أمثال من كثريًا لهم
هذه بأمثال تفيض الصوفية ومناقب والسالطني، الوالة مع والدين الورع ألهل جرت
كانوا الناس بأن شاهد فهو خلقية، داللة له منها واملخرتع صدق، وأكثرها األخبار.

الحق. بكلمة والجهر بالشهامة للصوفية يشهدون
حيث من فهي واألخالق األدب عىل كثرية بفوائد عادت املواقف تلك أن رأينا وقد
بأخالق التخلق عىل بالحرص توحي تزال ال املعنى حيث من وهي أدبية، نماذج الصورة

الرجال.21

النوع. هذا من نفيسة أنباء عربي البن األبرار مسامرة يف 21

481





الصوفية أذهان يف الدنيا

بها تعلقهم عىل شاهد للدنيا الصوفية ذم

ذكرها؛ عن اسكتوا فقالت: ذمها عىل فأقبلوا الدنيا فذكروا أصحابها رابعة زارت
من أكثر شيئًا أحب من أال ذكرها، من أكثرتم ما قلوبكم من موقعها فلوال

ذكره.1
جميًعا فهم الصوفية: أكثر يف يصدق مما النظرة هذه تكون أن ألخىش وإني
يكتب أن ويندر منها، والتنفري تقبيحها من ويكثرون رشها، ويخافون الدنيا، يذمون
أن والواقع الفصول. أكثر يف وهمه املؤلف شغل الدنيا تكون وال كتاب التصوف يف
ملا قلوبهم منها خلت ولو عني، طرقة قلوبهم منها تخل فلم الصوفية شغلت الدنيا
زوجها إليها يحن التي املطلقة املرأة مثل أنفسهم يف مثلها وإنما الهجاء، بقالئد طوقوها
مقيدون وهم دنياهم فتنة من الناس يخلص وكيف املالح، لياليها عادت لو ويتمنى
لفتة إال تكن لم إليها يتشوقون التي السماوية النفحة إن وماء؟ هواء من فيها بما
ال رشف من فيه ما عىل ولكنه رشيف، إنساني كرب هو إنما السماء إىل والتطلع فنية،
عىل والنفس يعود، األرض وإىل خلق األرض من فاإلنسان واعتساف، تهور من يخلو
الخضوع عليها وفرضت العيش، بأسباب األزلية اإلرادة قيدتها وصفاء رقة من فيها ما
الطني إىل منسوبًا آدم ابن فسيظل يشاءون ما الصوفية فليصنع األمعاء، لسلطان

واملاء.

ص٢٠٨. ج٣ اإلحياء 1
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األحوال؟ جميع يف قبيحة الدنيا هل

الكفاح ويف روحية، فتنة فللدنيا وجهل، غفلة من يخلو ال الدنيا ذم يف الصوفية وإرساف
أن يعرف وال الوجود، هذا جمال يدرك ال الذي هو والعليل وإرشاق، سحر مناكبها يف
عىل يعرف ملن نورانية فرص فيها األخالق دمامة وأن وجمال، شعر فيه نفسه القبيح

الفيحاء. الدنيا هذه بنيت أساس أي
أفيكون الطفل، رصاخ يزعجه األعصاب مهدم وهو بيته إىل يعود الذي الرجل إن
بكاء يف يرى السليم والرجل وكيف األطفال؟ رصاخ يف البشاعة وجود عىل دليًال انزعاجه

الوجود؟ نور من بوارق انفعاالتهم يف ويتوسم شعرية، مالمح الطفل
وهو األخالق، فهم يف انحرافهم عىل الشاهد هو الدنيا ذم يف الصوفية إرساف إن
نرىضعن فنحن الذاتية، األهواء عىل األغلب يف أقيمت األخالق قواعد أن عىل الشاهد كذلك
والصوفية آراء، الغضب وعند آراء، الرىض عند لنا فتكون ساعات، ونغضب ساعة الدنيا
املرضواملشيب، عند األحيان أكثر يف يقع التصوف ألن االنحراف؛ عند بالتهمة الناس أوىل

واالزدراء. الحقد نظرة الدنيا إىل ينظر األشيب واملريض

حقائق

من فيها ما هجر إىل والدعوة الدنيا، من التنفري هي الصوفية اقرتفها غلطة أشنع إن
أن والحق للخراب. ويبنون للموت يلدون بأنهم الناس إقناع عىل وإرصارهم الطيبات،
والجمال والرب للخري مواسم الحالني بني ولكن خراب، إىل بناء كل وأن موت، إىل ميالد كل
حال من تطوره يف تتمثل نبيلة لغاية خلق أنه املرء يجهل أن الحمق ومن والصفاء،
بأن الناس أجدر الصوفية وكان والجنون. والعقل والجهل، الحلم بني وتنقله حال، إىل
الشعري خبز ولكن وبهاء، رونق من الطباع تقلب يف ما يتصوروا وأن النظرة، هذه ينظروا

واالشفاق. التلوم بطابع أرواحهم طبع أولئك كل الجريش، وامللح الصوف ولباس
الرجال؟ أرشاف يعانيها التي السود الهموم هذه يف الخري وجه عنهم غاب كيف
واإلسفاف؟ والدناءة الخسة يحارب من بها يظفر التي النفيسة املغانم عن غفلوا وكيف
من الدنيويون فيه يقع ما ويشهد الدنيا يف ينغمس ملن إال تتاح ال الجهاد فرص إن
أصول لضاعت الصوفية نصائح إىل العالم استمع ولو والنبل، والصدق الرشف محاربة

والجمال. والحق الخري من كثرية
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وأنهار قصور فهو العمران: طريق عن إال لعشاقه يتمثل لم الباقي العالم إن
ريض ملا لذاته يبغض النعيم كان ولو املكنون. اللؤلؤ كأمثال عني وحور وحدائق،
الدنيا هذه يف الكدر يكون أن إال يبق فلم البقاء، دار يف نصيبهم يجعلوه أن الصوفية
يحسنوا فلم ملًكا أعطوا الناس أن النتيجة وتكون الناس، أخالق يف االنحراف من أثًرا
والقمر الشمس لهم وسخر الحالية، والرياض الجارية األنهار تلك هللا أعطاهم سياسته،
وحولوا والسماء، األرض محاسن ينتظم الذي امللك ذلك مفاتن عن فغفلوا والنجوم،

األرواح. وتزهق الدماء، فيها تسفك ميادين إىل األزهار حياض

الوجود هذا يف الجمال

الدنيا، هذه قيمة يعرفوا أن والقلوب، البصائر أهل من وهم بالصوفية الظن وكان
وأباطيل، شهوات من فيه ما يجاهدوا أن بهم الظن كان أهله، ضيعه الذي امللك هذا
أنهار من يعرفون ال ما الجنة أنهار من يعرفون وصاروا واالنزواء، الهرب آثروا ولكنهم
وضعف األمم انحطاط أسباب من يعلمون ال ما جهنم أبواب من ويعلمون العالم، هذا
الوجود. هذا يف والقوة امللك معنى من يدركون ال ما اآلخرة نعيم من ويدركون الشعوب،
دليل ولكنه شعرية، مالمح فيه الناس ظلم من فراًرا الجبال بشواهق االعتصام إن
يخضب وأن املعركة، تدخل أن منه وأرشف الضعفاء، أخالق من وذلك السالمة، حب عىل
وال الجبن صاحبه يعرف لم رشيف بوجه هللا تلقى وأن ويديك، وصدرك وجهك الدم

الخداع. وال الرياء
لئام إال أفاعيها وما وصالل، أفاع أركانها بعض ويف القطوف، دانية جنة الدنيا
خبيث من الجنة تلك يف ما تقتلوا فلم الصوفية أيها الشجاعة خانتكم فكيف الناس،

الحرشات؟
أنها تنكروا ال ولكن ذلك، ليكن والنفاق؟ والفتك الكيد عىل بنيت الدنيا أن الحق أيف
صالحة وهي والقلوب، العقول يستهوي جذابًا جماًال الدنيا يف إن تتوهمون، مما أعظم
وأين الصابرون؟ أين ولكن األخالق، عالم يف املجد ميادين من تكون ألن الصالحية كل
مهاوي ففي وإال واحدة، لحظة يف املعركة يغنم أن يوّد دنيانا يف امرئ كل املحتسبون؟
فلنسجل واالنسحاب، بالتقهقر تواصوا ثم الصوفية عجز وقود للجميع، متسع الفرار

البلقاء. الخزية هذه عليهم
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األنبياء كالم يف الدنيا

وقال: مزبلة. عىل وقف أنه فحدثونا الدنيا، ذم يف الرسول قال ما بنقل الصوفية اهتم
هذه فقال: نخرت، قد وعظاًما املزبلة تلك عىل بليت قد خرًقا وأخذ الدنيا، إىل هلموا
ما إال مالك من لك وهل مايل، مايل آدم ابن يقول التكاثر، ألهاكم قال: أنه وحدثونا الدنيا2
له، دار ال من دار الدنيا قال: وأنه فأبقيت؟2 تصدقت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت، أكلت
يحسد وعليها له، علم ال من يعادي وعليها له، عقل ال من يجمع ولها له، مال ال من ومال
هللا رسول يل قال قال: هريرة أبا أن وحدثوا له.2 يقني ال من يسعى ولها له، فقه ال من
بيدي فأخذ هللا، رسول يا بىل، فقلت: فيها؟ بما جميعها الدنيا أريك أال هريرة، أبا يا ملسو هيلع هللا ىلص:
وعظام. وخرق وعذرات أناس رؤوس فيها مزبلة فإذا املدينة أودية من واديًا بي وأتى
هي ثم كأملكم، وتأمل كحرصكم، تحرص كانت الرؤوس هذه هريرة، أبا يا قال: ثم
اكتسبوها أطعمتهم ألوان هي العذرات وهذه رماًدا، صائرة هي ثم جلد، بال عظام اليوم
الخرق وهذه يتحامونها، والناس فأصبحت بطونهم من قذفوها ثم اكتسبوها حيث من
دوابهم عظام العظام وهذه تصفقها. والرياح فأصبحت ولباسهم رياشهم كانت البالية

فليبك.3 الدنيا عىل باكيًا كان فمن البالد، أطراف عليها ينتجعون كانوا التي
الكلمات: هذه إبراهيم صحف عن فنقلوا املسلمني نبي بكالم الصوفية يكتف ولم

قلوبهم يف قذفت إني لهم، وتزينت تصنعت الذين األبرار عىل أهونك ما دنيا «يا
صغري، شأنك كل منك، عيلّ أهون خلًقا خلقت وما عنك، والصدود بغضك،
بك بخل وإن ألحد، تدومي ال أن خلقتك يوم عليك قضيت يصري، الفناء وإىل

عليك.4 وشّح صاحبك

فجعل والربق والرعد املطر عليه اشتد أنه فرووا املسيح أخبار يقصون ومضوا
فحاد امرأة فيها فإذا فأتاها بعيد، من خيمة عىل عينه فوقعت إليه يلجأ شيئًا يطلب
يشء لكل إلهي وقال: عليه يده فوضع أسد فيه فإذا فأتاه جبل يف بكهف هو فإذا عنها،

ص٢٠٢. ج٣ اإلحياء 2
ص٢٠٤. 3

ص٢٠٤. ج٣ اإلحياء 4
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ألزوجنك رحمتي، مستقر يف مأواك إليه: تعاىل هللا فأوحى مأوى، يل تجعل ولم مأوى،
منها يوم كل عام، آالف أربعة عرسك يف وألطعمن بيدي، خلقتها حوراء مئة القيامة يوم
الدنيا يف الزاهد عرس زوروا الدنيا، يف الزهاد أين ينادي: مناديًا وآلمرّن الدنيا، كعمر

.مريم4 ابن عيىس
الحواريني، معرش يا فقال: والطرق، األفنية يف موتى أهلها فإذا بقرية مّر أنه وحدثوا
وددنا هللا، روح يا فقالوا: لتدافنوا، ذلك غري عن ماتوا ولو سخطة، عن ماتوا هؤالء إن
كان فلما يجيبوك، فنادهم الليل كان إذا إليه: فأوحى تعاىل هللا فسأل خربهم، علمنا أنا
ما فقال: هللا. روح يا لبيك مجيب: فأجابه القرية، أهل يا نادى: ثم نشز عىل أرشف الليل
قال: ذلك؟ وكيف قال: الهاوية. يف أصبحنا عافية يف نحن بينا قال: قصتكم؟ وما حالكم
ألمه، الصبي حب قال: للدنيا؟ حبكم كان وكيف قال: املعايص، أهل وطاعتنا الدنيا لحبنا
يجيبوني؟ لم أصحابك بال فما قال: عليها. وبكى حزن أدبرت وإذا بها فرح أقبلت إذا
من أجبتني فكيف قال: شداد. غالظ مالئكة بأيدي نار من بلجم ملجمون ألنهم قال:
فأنا معهم، أصابني العذاب بهم نزل فما منهم. أكن ولم فيهم كنت ألني قال: بينهم؟
للحواريني: املسيح فقال فيها. أكبكب أم منها أنجو أدري ال جهنم، شفري عىل معلق
الدنيا عافية مع كثري املزابل عىل والنوم املسوح ولبس الجريش بامللح الشعري خبز ألكل

واآلخرة.5

املسيح شخصية

ال والصحيح، الزائف وفيها األحاديث هذه صحة يف نبحث أن املقام هذا يف يهمنا وما
تصوير يف نراه ما عىل الشاهد هي وروايتها بدرسها الصوفية عناية ألن ذلك؛ يهمنا
رسوم يف إال عنها الرضا يف يتسامحون وال إطالًقا الدنيا يذمون وهم األخالقية، مذاهبهم
تلك توجيه يف آخر موقف لهم لكان عليهم النزعة هذه غلبة ولوال الضيق، أشّد ضيقة
أنه واملعقول األحوال، جميع يف جيفة الدنيا يرى كان الرسول أن نظن فما األحاديث،
ولو اآلثام، منكر سبيلها يف ويقرتفون عليها يتكالبون الناس يرى حني يحقرها كان
هللا نعم من الغنى وأن املؤمن، مطية الدنيا بأن لقىض صالح رجل لدنيا الرسول عرض

الصالحني. عباده عىل

ص٢٠٥. ج٣ اإلحياء 5
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هو فذلك قصد، عن إال يقع لم الرسول كالم من الجانب هذا عند الصوفية وقوف إن
غري تعرف ال معدمة فقرية شخصية هي عندهم الخلقية والشخصية األخالق، يف منحاهم
باملحاسن اململوء الصاخب العالم هذا يف النظر أما امللكوت، من املجرد الجزء يف التفكري

والسقوط. بالغفلة الصوفية عليهم قىض الذين الدنيا ألهل فذلك والعيوب
هو فاملسيح األخالقية، نزعتهم يف نراه ما يؤكد املسيح بأدب الصوفية واهتمام
اقتداء به االقتداء ولكن جذابة، شخصية ذاته يف وهو العالم، هذا عرفه درويش أعظم
مستقلة كشخصية املسيح إىل النظر يصح وال العقل، ُملك عىل عدوان من يخلو ال مطلًقا
وتصور األموال، أرباب تكالب من به يحيط كان فيما النظر يجب وإنما االستقالل، تمام
كانوا عيىس عرفهم الذين فاليهود اإلجحاف، وسفاهة التعامل قذارة من عليه كانوا ما
الدنيا بغض إىل دعوته كانت وكذلك الفاحش، بالربا الناس رقاب واشرتوا األرض يف بغوا

والذوق. األدب يقرها طبيعية دعوة

الصوفية عن املؤلف دفاع

حللناه ما هنا نحّرم وكيف للمسيح، به سمحنا بما الصوفية عىل نبخل كيف ولكن
هناك؟

وما والدين، الخلق فساد الفساد، عليها غلب بيئات يف نشأوا الصوفية أن والواقع
صلح وهل والعدوان، الختل من رضوبًا إال املاضية العهود يف الناس بني املعامالت كانت
تعرف فيمن رجًال كم حدثني القضاء؟ وحزم القانون قوة مع هذا زماننا يف الناس
رجًال وكم يخون؟ فال تأتمنه تصادق فيمن رجًال وكم مكتوب؟ صّك بال للتعاون يصلح

واملغيب؟ املحرض يف ظهريك ويظل عهدك، ويرعى رسك يحفظ تؤاخي فيمن
وكانت يطاع، أمر املسيطر الحاكم لغري فيها يكن لم أزمان يف الصوفية نشأ لقد
وكان والوزراء، واألمراء الخلفاء قصور يف والعقد الحل أساس والوشايات الدسائس
ما نحو عىل واإلقبال، اإلدبار وأصل والسكون، الحركة محور هم واملحاسيب الندمان
أثًرا الدنيا ذم يف الصوفية إرساف يكون أن ننكر فكيف الزمان، هذا يف كثرية أحيانًا يقع
التي البشعة الدنيا تلك هي وما والدين؟ والخلق السياسة يف اإلضطراب ذلك آثار من
خفية بقوى مؤيد وهو إال العاق ويعق الغادر يغدر وهل والعقوق؟ الغدر أهلها يستجيز

واالستعالء؟ التملك وحب والجشع، الطمع من
تحقريهم عىل الصوفية يالم فهل األخالق، فساد يف األصل هي الدنيا مطامع إن

واملرسلني؟ واألنبياء الحكماء بأقوال وحربهم والبهتان، باإلثم عشاقها ورمى إياها،
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ولننظر نحن، فلنجالد السفهاء، دنيا من يفرون حني بالضعف الصوفية نتهم إننا
هنالك ألن يائسني؛ الراية سنرمي أننا الظن وأغلب والضالل، الهدى بني املعركة عواقب
العالم يخلص ال بأن قضت التي الباقية املشكلة هنالك الغيوب، عالم إال يعلمه ال ًرسا

والجنون. والعقل والجهل، الحلم اشتباك من
وال تلك، فتنفر هذه يجمع الغنم، راعى من حاًال أحسن ليس األخالق رجل إن
يساق الذي املدرس من قدرة أعظم وليس والواردات، الشاردات بني القلب معذب يزال
ينجحوا وأن جميًعا تالميذه يتعلم أن منه يطلب ثم اصطفاء، وال تخري بال التالميذ إليه

جميًعا.
حني عليه تشفق ال أن الظلم من ولكن بالثبات، األخالق رجل تطالب أن الحق من
من أين ولكن تعظ أنت األخالق، عالم يف القوة من سهًما أنفذ الضعف فإن ينهزم؛
أزرك، يشد من أين ولكن وتبنى، يسايرك؟ من أين ولكن الهدى طريق يف وتسري يسمع؟

األساس؟! أحجار معك ويحمل
أمور: ثالثة عىل يدل وأهلها الدنيا من الصوفية فرار أن والخالصة

األخالقية. بالتبعة شعورهم األول:
االجتماعية. الرذائل مقاومة عن ضعفهم والثاني:

واملعاشية. الدينية البيئات من فيه نشأوا ما فساد والثالث:

األدب ويف األخالق يف وأثره الدنيا ذم

الهزيمة ألسباب الصوفية كتمان بأن نجيب فإنا األخالق، يف ذلك أثر عن القارئ سأل فإن
الزهد وشاع الناس من كثري بهم فاقتدى املقبول، العمل بصورة الدنيا من فرارهم صور
جمال يمثلها التي املعنوية الثروة من كبري جزء اإلسالمي العالم من فضاع الطيبات يف

االقتصاد. عالم يف الرزق وتتابع العمران
عظيمة، مغانم ذلك من لألدب فكان الدنيا، بذم الهزيمة يسرتون املنهزمون ومىض

األقوال: هذه مثل يحسن أن طالب أبي بن عيل واستطاع

ينفذها والبصري شيئًا، وراءها مما يبرص ال األعمى برص منتهى الدنيا إنما
شاخص، إليها واألعمى شاخص منها فالبصري وراءها، الدار أن ويعلم برصه،
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الزاهدين نظر الدنيا إىل انظروا … متزود6 لها واألعمى متزود، منها والبصري
املرتف وتفجع الساكن، الثاوي تزيل قليل عما وهللا فإنها عنها، الصادقني فيها
رسورها فينتظر، منها آت هو ما يدري وال فأدبر، توىل ما يرجع ال اآلمن،
منها امرؤ يكن لم … والوهن7 الضعف إىل فيها الرجال وجلد بالحزن، مشوب
ظهًرا، رضائها من منحته إال بطنًا رسائها يف يلق ولم أعقبتهاعربة، إال حربة يف
بالرفض أوصيكم … بالء8 مزنة عليه هتنت إال رخاء ديمة فيها تطله ولم
تحبون كنتم وإن ألجسامكم واملبلية ترتكوها، لم وإن لكم التاركة الدنيا لهذه
وأّموا قطعوه، قد فكأنهم سبيًال سلكوا كسفر ومثلها مثلكم فإنما تجديدها،
حتى إليها يجري أن الغاية إىل املجرى عىس وكم بلغوه، قد فكأنهم علًما
يحدوه حثيث وطالب يعدوه، ال يوم له من بقاء يكون أن عىس وما يبلغها،
بزينتها تعجبوا وال وفخرها، الدنيا عز يف تنافسوا فال يفارقها، حتى الدنيا يف
انقطاع، إىل وفخرها عزها فإن وبؤسها، رضائها من تجزعوا وال ونعيمها،
إىل فيها مدة وكل نفاذ، إىل وبؤسها ورضاءها زوال، إىل ونعيمها زينتها وإن

فناء.9 إىل فيها حي وكل انتهاء،

الزهد يف مذهبه يمثل وهو جًدا، كثري الدنيا ذم يف طالب أبي ابن وكالم
من التنفري يف القول أطالوا فقد الخوارج، فعل وكذلك السياسية، هزيمته ويرشح
بن قطري قول ذلك من األمثال، بفصاحتها رضبت خطب ثلبها يف ولهم الدنيا،

الفجاءة.

باألمل، تغرتوا وال وجل، عىل هللا من وكونوا مهل، عىل اعملوا الناس، أيها
وفتنتكم بغرورها، لكم تزخرفت قد خّداعة، غّدارة فإنها الدنيا إىل تركنوا وال
ناظرة، إليها العيون املجلوة: كالعروس فأصبحت لخطابها، وتزينت بأمانيها،
قتلت، قد لها عاشق من فكم عاشقة، لها والنفوس عاكفة، عليها والقلوب

ص٢٧٠. ج١ البالغة نهج 6
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بوائقها، كثرت دار فإنها الحقيقة، بعني إليها فانظروا خذلت، إليها ومطمنئ
يقل، وكثريها يذل، وعزيزها يفنى، ومالكها يبىل، جديدها خالقها، وذمها
رقدتكم، من وانتبهوا غفلتكم، من فاستيقظوا يفوت، وخريها يموت، وحيها
عىل أو دليل، من الدواء عىل فهل ثقيل، مدفن أو عليل، فالن يقال: أن قبل
فالن يقال: ثم الشفاء، لك يرجى وال األطباء، لك فيدعى سبيل، من الطبيب
يعرف وال إخوانه، يكلم فما لسانه، ثقل قد يقال: ثم أحىص، وملاله أوىص،
جفونك، وطمحت يقينك، وثبت أنينك، وتتابع جبينك، ذلك عند وعرق جريانه،
فالن، ابنك هذا لك: وقيل إخوانك، وبكى لسانك، وتلجلج ظنونك، وصدقت
نفسك وانتزعت القضاء، بك حل ثم تنطق، فال الكالم ومنعت فالن أخوك وهذا
وأحرضت إخوانك، ذلك عند فاجتمع السماء، إىل بها عرج ثم األعضاء، من
أهلك وانرصف حسادك، واسرتاح عّوادك، فانقطع وكفنوك، فغسلوك أكفانك،

بأعمالك.10 مرتهنًا وبقيت مالك، إىل

عقدنا فقد الناس بدنيا الصوفية تربم من األدب غنم ما بيان يف نطيل أن نريد وما
وكيف الدنيا، بتصوير الصوفية أولع كيف فيه بينّا األول القسم يف موجًزا فصًال لذلك

… التشبيهات مختلف يف وعرضوها لونوها
وال لنعيمها ثبات ال سخيفة فالدنيا حق، قالوه ما أن عىل املقام هذا يف ولننص
يف تمثله أو وقت، إىل وقت من حوله والدوران الحق، هذا إحقاق عىل اإلرصار ولكن بقاء،
حني. كل يف املوت شبح لها يرتاءى التي العليلة النفوس أوهام من هو إنما األحوال، أغلب
والعقلية الجسمية الفتوة دالئل من بها والشغل حق، أيًضا الحياة ولكن حق، واملوت
دار يف سيكون ما يقاس فيها ما وعىل املأمول، النعيم تصّور يف املرجع وإليها والروحية،

البقاء.

ص٢٥١. ج٥ األرب نهاية 10
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خلقية مشكلة

حقوق يؤدي الذي الغني الرجل حال وهي الصوفية، حلها يف اختلف مشكلة وهناك
للحسن رجل قال فقد واملساكني، الفقراء عىل ويتصدق الحالل، وجوه يف فينفق الغنى
أن له أيحسن منه، ويصل منه، يتصدق فهو ماال هللا آتاه رجل يف تقول ما البرصي:
إال منها له كان ما كلها الدنيا له كانت لو ال، فقال: — يتنعم يعني — فيه يتعيش

فقره.11 اليوم ذلك ويقدم الكفاف،
املال. حقوق يؤدون الذين األغنياء عنه وينهى التنعم، يقاوم فالحسن

أشكو رجل: له قال فقد الرفق، من يشء يف ذلك بغري فيقول املدني حازم أبو أما
إال تأخذه فال منها، وجل عز هللا آتاكه ما انظر فقال: بدار. يل وليست الدنيا حب إليك

الدنيا.12 حب يرضك وال حقه، يف إال تضعه وال حله، يف
ألنه هذا قال وإنما فيقول: عليه التعقيب إال يأبى الغزايل ولكن حكيم، جواب وهذا

منها.12 الخروج ويطلب بالدنيا يتربم حتى ألتعبه بذلك آخذه لو
أبي عند كان ما عىل يدل وجوهره الزهد، يف الغزايل مذهب يعنّي التعقيب وهذا
األرض، يف هللا ظل هم الغنى حقوق يؤدون الذين اإلغنياء فإن وعقل، حكمة من حازم
تيئيس فيه الحق جادة عن باالنحراف عليهم والحكم العمران، وأرباب الحرث أهل وهم
يتلطفون كانوا وإن التزهيد، يف يرسفوا أن عليهم يستكثر ال والصوفية وتعويق، وتثبيط
جاءت القلب يف اآلخرة كانت إذا الداراني: سليمان أبي قول الغزايل نقل فقد أحيانًا،
والدنيا كريمة، اآلخرة ألن اآلخرة؛ ترحمها لم القلب يف الدنيا كانت فإذا تزحمها الدنيا
إذ أصّح الحكم بن سيار ذكره ما يكون أن ونرجو عظيم، تشديد وهذا قال: ثم لئيمة.
بن مالك وقال له. تبًعا اآلخر كان غلب فأيهما القلب، يف تجتمعان واآلخرة الدنيا قال:
يخرج لآلخرة تحزن ما وبقدر قلبك، من اآلخرة هّم يخرج للدنيا تحزن ما بقدر دينار:

قلبك.13 من الدنيا هم

ص٢٠٩. ج٣ اإلحياء 11
ص٢٠٧. 12

ص٢٠٩. ج٣ اإلحياء 13
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ما حبها يف وليس بالحب، خليقة الدنيا بأن يقىض وهو اعتدال، الحكم هذا ويف
لصالح وسيلة الطيبات من فيها ما يكون وأن الغالبة، هي تكون ال أن رشط عىل يعيب،

األعمال.

الدنيوية الشؤون يف واملذموم املحمود

ويتلخص الدنيوية، الشؤون من واملذموم للمحمود واضحة عالئم الغزايل وضع وقد
اآلتية: الفقرة يف املطول كالمه

اآلخرة يف يصحبك ما األول: أقسام: ثالثة هو بل بمذموم إليه تميل ما كل ليس
باهلل العلم هو هنا والعلم فقط، والعمل العلم، شيئان: وهو املوت، بعد ثمرته معك وتبقى
نبيه، برشيعة والعلم وسمائه، أرضه وملكوت ورسله، وكتبه ومالئكته وأفعاله وصفاته
ثمرة وال عاجل حظ فيه ما كل الثاني: والقسم هللا. لوجه الخالصة العبادة هو والعمل
والقسم الحاجات. قدر عىل الزائدة باملباحات والتنعم باملعايص، كالتلذذ اآلخرة، يف له
القوت كقدر اآلخرة أعمال عىل يعني عاجل حظ كل وهو الطرفني، بني متوسط الثالث:

البقاء.14 لإلنسان ليتأتي منه بد ال ما وكل الخشن، الواحد والقميص الطعام، من

الهواء مكافحة يف بالحرية تحيا التي كالشجرة النفس

كتلة اإلنسان يكون أن هي واحدة: غاية إىل ينتهي ولكنه مقبول. ذاته يف الكالم وهذا
أن الجميل ومن املسالك. ضيقة روحية لسياسة وفًقا إال يتأخر وال يتقدم ال خلقية
ولكني والوجدان، القلب من هاد خطوة كل يف له يكون وأن خلقية، كتلة اإلنسان يكون
بالشجرة الشبه قريبة فالنفس األخالق، دعائم من جانبًا يهدم ما ذلك يف يكون أن أخىش
لحظة، كل يف الجنان يرعاها أن ويؤذيها الهواء، مكافحة يف بالحرية تحيا التي الصغرية
الطعام تقرب فال يشء، كل عن تسأل حني النفس تخمد وكذلك سناد، بغري يدعها ال وأن
غاية ألي تميز أن بعد إال كتاب يف يف تنظر وال لغرض، إال اللباس تبارش وال لغرض، إال

املكنون. قصده يف الطهر من تستوثق أن بعد إال أحًدا تصحب وال ألف،

ج٣. ٢٢٠–٢٢٥ الصفحات انظر 14
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ولو منها، التحرر إىل الدعوة يف وأرسفوا وأهلها، الدنيا ذم يف الصوفية أرسف لقد
االعتدال. آلثروا أصحاء كانوا
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املقاماتواألحوال

الصوفية اصطالح يف الحال هو وما املقام هو ما

أو الخليفة حرضة يف الرجل يلقيها العظة أو الخطبة وهو بالتذكري، مقام جمع املقامات:
الزهاد (مقامات سماه األخبار عيون من الثاني املجلد يف فصًال قتيبة ابن عقد وقد امللك،
إىل عليه (فاصرب الواعظني أحد يف الزمان بديع كقول تؤنث وقد وامللوك) الخلفاء عند
اْلَفِريَقنْيِ ﴿أَيُّ القرآن: ففي املجلس، األصل يف واملقام بعالمته)1 ينبئ لعله مقامته، آخر

زهري: شعر ويف نَِديٍّا﴾ َوأَْحَسُن َقاًما مَّ َخرْيٌ

وال��ف��ع��ل ال��ق��ول ي��ن��ت��اب��ه��ا وأن��دي��ة وج��وه��ه��م ح��س��ان م��ق��ام��ات وف��ي��ه��م

لبيد: قال العصيب. املوقف أيًضا واملقام

وج��دل وب��ي��ان ب��ك��الم ف��رج��ت��ه ض��ي��ق وم��ق��ام

ص١٤٣. الزمان بديع مقامات 1
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وزح��ل م��ق��ام��ي م��ث��ل ع��ن زّل ف��يّ��ال��ه أو ال��ف��ي��ل ي��ق��وم ل��و

يقام فيما وجل عز هللا يدي بني العبد مقام معناه: عندهم فاملقام الصوفية أما
آية ومنه أسماؤه، تباركت هللا إىل واالنقطاع والرياضات، واملجاهدات، العبادات من فيه

وَِعيِد﴾.2 َوَخاَف َمَقاِمي َخاَف ِلَمْن ﴿ٰذَِلَك القرآن:
املقام أن والحال املقام بني والفرق تدوم، فال بالقلوب تنزل فنازلة الحال أما
وقد هللا، فيض من يأتي الحال وأن والرياضات، والعبادات املجاهدات بطريق يكتسب

قال: حني ذلك عن الجرجاني أفصح

وال اجتالب، وال تصنع غري من القلب عىل يرد معنى الحق أهل عند الحال
صفات بظهور ويزول هيئة، أو بسط أو قبض أو حزن أو طرب من اكتساب
فاألحوال مقاًما، يسمى ملًكا وصار دام فإذا ال، أو املثل يعقبه سواء النفس
تحصل واملقامات الجود، عني من تأتي واألحوال مكاسب، واملقامات مواهب،

املجهود.3 ببذل

الخلقية الشخصية تصوير يف واألحوال املقامات أهمية

اإلنسان يرون وهم الخلقية، للحياة الصوفية فهم لنا يصور واألحوال املقامات ودرس
حالني: بني

املجاهدة، حال األول:
الفيض، تلقي والثاني:

النفحات إىل القلب موجهة تزال وال والشهوات، األهواء تجاهد تنفك ال الخلقية فالشخصية
الصفاء. أسباب بمواجهة موصول شغل يف فهي الروحانية،

يحاسب املتصوف فالرجل األخالق، يف جًدا عظيم الناحية هذه من التصوف وأثر
تكون قد الدائمة الشواغل وهذه لحظة، كل الفيضيف مواقع ويتلمس لحظة، كل يف نفسه

ص٤١. اللمع 2
ص٥٥. التعريفات 3
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الرجل وتصري واملعقوالت، املحسوسات عالم يف يجّد ملا التوجه عن النفس يرصف مما
والوجدان، القلب أعمال من سيكون ما وانتظار كان، ما تعقب يف الوسواس أهل من
من الصالح إىل اإلرادة توجيه يف تنفع خلقية قوة املرء من تخلق االعتدال عند ولكنها

األعمال.
التيارات يف اندفع ألنه الروحية؛ الوسوسة هذه يفهم ال الحارض العرص وعقل
القلق أن الظن وأغلب والجالل. الصدق من الوسوسة هذه يف ما يدرك يعد فلم الواقعية،
الحارض العقل نظر يف ألنها الروحية؛ املعاني عىل الخناق ضيق الذي هو العيش عالم يف
التي البيئات يف إال ينمو ال والتصوف البنزين، أو البخار من شيئًا أصحابها إىل تقدم ال
ما لتنظر لحظات ولو الجفون تغمض أن واستطاعت العيش، عالم يف أثقالها خّفت

الوجدان. دنيا يف يجري
الزمان، هذا عقل من النفسية السياسة تلك تقريب يف مشقة نجد أننا ونشهد
أن به يجمل ال واملؤرخ الفلسفية، املذاهت بعض نؤرخ نحن ذلك؟ إىل حاجتنا ما ولكن
يف وقع ملا الصحيحة الصور يقدم أن عليه يجب وإنما والتقبيح، بالتحسني نفسه يشغل

التاريخ.
وجه من أرضت الصوفية السياسة تلك إن فنقول: ورصاحة بعزم املشكلة ولنواجه
وقضت الفردية، الحياة عىل الخليقة الشخصية قرصت حني أرضت وجوه، من وأحسنت
واإلبداع، الجد أخبار من املجتمع يف يجري عما األحيان أكثر يف أذنيه الرجل يصم بأن
أن وأقنعته الشهوات، ومحاربة األهواء، بمجاهدة الفرد مصري ربطت حني وأحسنت
املغانم احتقار عىل وراضته اللحظات، جميع يف اإللهي الفيض ترقب عن له غنى ال
لكل الروح وهب الذي األول باملبدع االتصال هو الحق املغنم بأن واإليمان الدنيوية،

الكهرباء. من كتلة العالم وصري موجود،

الروحية العرصالحارضوالحياة عقل

بالقلب، ندم وهي النصوح، التوبة هو األول املقام أن فنذكر املقامات رشح يف ولنأخذ
الذنب.4 إىل التائب يعود ال أن وإضمار بالجوارح، وترك باللسان، واستغفار

خصال: عرش بها تعلق وما التوبة يف العبد عىل ما وجملة

ص٦٥. ج٢ قلوب قوت 4
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تعاىل. هللا يعيص ال أن أولها:
بمعصية. ابتىل إذا يرص ال أن والثانية:

منها. تعاىل هللا إىل التوبة والثالثة:
منه. فرط ما عىل الندم والرابعة:

املوت. إىل الطاعة عىل االستقامة عقد والخامسة:
العقوبة. خوف والسادسة:
املغفرة. رجاء والسابعة:

بالذنب. االعرتاف والثامنة:
منه. عدل وأنه ذلك، عليه قدر هللا أن اعتقاد والتاسعة:

السيئات.5 من تقدم عما ليكفر الصالح بالعمل املتابعة والعارشة:
يذنب فهو والقوة، الحول من مجرًدا املرء يرون الصوفية بأن تشهد الخصال وهذه
االستقامة ينوي وأن املغفرة، ويرجو العقوبة يخاف أن واجبه ومن بقدر، ويتوب بقدر،

املوت. إىل الطاعة عىل
الخلقية، الحياة يف الدعائم أهم من اللمحة هذه أن إلعالن يكفي اإلنصاف من وقليل
حجر هو التوبة يف صدق وكل وانحالل، صدع الخلق بناء يف هو التوبة يف تردد فكل

الخلقية. الشخصية تقوية يف متني
وال الطاعة6 حالوة الهوى بحالوة يستبدل أن توبته يف التائب صدق عالمة ومن
يف تعاىل هللا حق يؤدي حتى الحالل عىل يقدر وال الحالل، بأكل إال توبة للتائب تصح
باهلل إال وسكونه حركته من يربأ حتى هذا له يصّح وال نفسه، يف تعاىل هللا وحق الخلق،

الصالحات.7 بأعماله االستدراج يأمن ال وحتى تعاىل

ص٦٧. ج٢ القوت 5

ص٦٨. ج٢ القوت 6

ص٦٩. ج٢ القوت 7
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بنفسه ثم املعايص أهل بمباينة يبدأ أن املنيب للتائب ينبغي أنه التوبة رشط ومن
يف يعود ال أن عىل االعتزام ثم منه، بد ال ما إال ينيلها فال لها تعاىل هللا يعيص كان التي

جريرة.7 إىل يضطره ما كل ويدع مؤونته، الناس عن ويلقى أبًدا، معصية
ويرتكوا شهوة، كل ويدعوا طرفة، كل يف نفوسهم يحاسبوا أن التوبة ألهل وينبغي
امليش، فضول وترك النظر، فضول وترك الكالم، فضول ترك أشياء: ستة وهي الفضول،

واللباس.7 والرشاب الطعام، فضول وترك
كانت فقد عصيت،7 من إىل انظر ولكن الخطيئة، صغر إىل التائب أيها تنظر، وال
هي أعماًأل لتعملون إنكم يقول: من الصحابة من وكان كبائر، الخائفني عند الصغائر
معنى وليس املوبقات.7 من ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن يف نعدها كنا الشعر من أعينكم يف أدق
كانوا أنهم معناه ولكن صغائر، بعده صارت النبي عهد عىل كانت التي الكبائر أن ذلك
من قلوب يف الوجدان ذلك يكن ولم قلوبهم، يف تعاىل هللا لعظمة الصغائر يستعظمون

املؤمنني. من بعدهم
التوبة حقيقة بعضهم: فقال الذنوب، من سلف ما نسيان يف الصوفية واختلف
طريقان وهذان ذنبك. تنىس أن التوبة حقيقة آخر: وقال عينيك، بني ذنبك تنصب أن
وأما الخائفني، وحال املريدين فطريق الذنوب ذكر فأما مقامني، ألهل وحاالن لطائفتني،

املحبني.8 وحال العارفني فطريق الذنوب نسيان
الذنوب تذكر فإن األحوال، جميع يف به األخذ ونرى الثاني، الرأي نرجح ونحن
سلف ما إىل للتعرف جديًدا جًوا ويخلق التائب، عضد يف ويفت العزيمة، يشّل املاضية
عىل املناحات وإقامة يفيد. ال بما للقلب وشغل ضائع جهد ذلك فوق وهو الذنوب، من
وهي القلوب، طهر يف تزيد أنها الناس من فريق يتوهم سخيفة عاللة املاضية الهفوات
يتعقبوا أن للقضاة يصح كان فلو القضاء، عالم يف يقع ما بعض تشبه األخالق عالم يف
الحارض، جمال وذهب امليزان، الختل العهد عليها قدم بهفوات ليأخذوا الناس مايض
وأن عهدين، بني حجاًزا تكون أن التوبة يف األصل فإن املتاب، فضل يف الناس وزهد
يف األثر يسء املاضية الذكريات اجرتار أن ننىس وال جديد، مولود وكأنه التائب يصبح
وهي الحارضة، الساعة جمال ويضيع العافية ينتهب بأن خليق وهو األعصاب، نظام

األعمال. نظام يف الخلقية العدة

ص٧٠. ج٢ القوت 8
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يدعون بل العوام توبة رأيهم يف ألنها الذنوب؛ من التوبة عند الصوفية يقف وال
والواجدين املعرفة أهل لسان «فأما الخواص توبة عندهم وهي الغفلة، من التوبة إىل
حني هللا رحمه النوري الحسني أبو قاله ما فهو التوبة معنى يف الخصوص وخصوص
أشار هذا وإىل تعاىل، هللا سوى يشء كل من تتوب أن التوبة فقال: التوبة عن سئل
رياء أيًضا: قال والذي النون، ذو وهو األبرار، حسنات املقربني ذنوب بقوله: أشار الذي
والسيئات، الذنوب من يتوب فتائب وتائب، تائب بني فشتان املريدين إخالص العارفني

والطاعات».9 الحسنات رؤية من يتوب وتائب والغفالت، الزلل من يتوب وتائب

التوبة مقام

من ركنًا طالب أبي بن عيل جعله وقد رشيف، مقام وهو الصرب، مقام الثاني: املقام
والعدل،10 والجهاد والصرب اليقني عىل دعائم: أربع عىل اإلسالم بني فقال: اإليمان، أركان
حظه أعطى ومن الصرب، وعزيمة اليقني أوتيتم ما أقل من قال: أنه النبي عن وروي
عليه أنتم ما مثل عىل تصربوا وألن النهار، وصيام الليل قيام من فاته ما يبال لم منهما
عليكم تفتح أن أخاف ولكني جميعكم، عمل منكم امرئ كل يوافيني أن من إيل أحب
واحتسب صرب فمن ذلك، عند السماء أهل وينكركم بعًضا، بعضكم فينكر بعدي الدنيا
َصَربُوا الَِّذيَن َوَلنَْجِزيَنَّ بَاٍق ِهللا ِعنَد َوَما يَنَفُد ِعنَدُكْم ﴿َما قرأ: ثم ثوابه، بكمال ظفر
عن الصرب الطاعة منازل أفضل يقول: سهل وكان يَْعَملُوَن﴾،10 َكانُوا َما ِبأَْحَسِن أَْجَرُهم
يف والصادقون قليل، املؤمنني يف الصالحون وقال: … الطاعة عىل الصرب ثم املعصية،
وجعل للصدق، خاصية الصرب فجعل قليل، الصادقني يف والصابرون قليل، الصالحني
يؤذ لم من إيمان نعد كنا ما العلماء: بعض قال وقد الصادقني11 خصوص الصابرين
ِئَك ـٰ ﴿أُوَل املخلصني: جزاء يف تعاىل هللا قال وقد 12 إيمانًا عليه ويصرب األذى فيحتمل
ِبَغرْيِ أَْجَرُهم اِبُروَن الصَّ يَُوىفَّ ﴿إِنََّما الصابرين: جزاء يف تعاىل وقال ْعلُوٌم﴾ مَّ ِرْزٌق َلُهْم

ص٤٤. اللمع 9
ص٧٨. ج٢ القوت 10
ص٨٨. ج٢ القوت 11

ص٧٩. 12
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النفس، عىل أشق الصرب أن ذلك: يف واملعنى غرًفا، لهم يغرف التفسري: يف قيل ِحَساٍب﴾
والكتم، التواضع ومنه والضيم. الذل عند والكظم األلم فيه ويصعب الطبع، عىل وأمر
الخلق، من األذى واحتمال الخلق، عن األذى كف يكون وبه الخلق، وحسن األدب وفيه

الصدور.13 أكثر منها يضيق التي األمور، عزائم من وهذه
الشبيل عىل رجل وقف قال: الطويس الرساج حدث كثري. كالم الصرب يف وللصوفية
فقال: ال، الرجل: فقال هلل. الصرب فقال: الصابرين؟ عىل أشد صرب أي له: فقال هللا رحمه
الرجل: فقال فأيش؟ ويحك، وقال: هللا رحمه الشبيل فغضب ال. فقال: هللا، مع الصرب
قال: روحه14 تتلف كادت رصخة هللا رحمه الشبيل فرصخ وجل. عز هللا عن الصرب
وصبّار، وصابر متصرب أوجه: ثالثة عىل فقال: الصرب عن بالبرصة سالم ابن وسألت
يصرب من والصابر يعجز، ومرة املكاره، عىل يصرب فمرة تعاىل، هللا يف صرب من فاملتصرب
وقع لو فهذا وباهلل، وهلل هللا يف صربه الذي فذاك الصبار وأما يجزع، وال هللا، ويف هلل
الرسم جهة من ال والحقيقة، الوجوب جهة من يتغري، وال يعجز ال الباليا جميع عليه

الصرب: عن سئل إذا األبيات بهذه يتمثل الشبيل وكان والخليقة15

ي��ق��را ي��ح��س��ن ل��ي��س م��ن ق��راه��ا ق��د س��ط��ًرا ال��خ��د ف��ي خ��ط��ط��ن ع��ب��رات
ض��را ي��ورث ال��ف��راق وخ��وف ق ال��ش��و أل��م م��ن ال��م��ح��ب ص��وت إن
ص��ب��را ب��ال��ص��ب��ر ال��م��ح��ب ف��ص��اح ر ال��ص��ب��ـ ب��ه ف��اس��ت��غ��اث ال��ص��ب��ر ص��اب��ر

يف فالصرب الخالل، لكرائم تصورهم من هاًما جانبًا تمثل بالصرب الصوفية وعناية
تكون وقد حسية تكون قد والشدائد الشدائد، مقاومة يف الشجاعة عنارص من جوهره
أبواب من باب كل يف فضله ويظهر الخلقية، الحياة يف أصيل عنرص والصرب عقلية.
ويكون الناس، معاملة ويف الصناعات، ويف العلم، طلب ويف العبادات، يف فيكون العيش:
النفس ورياضة البؤس. ويف النعيم ويف البغض، ويف الحب ويف املرض، ويف الصحة يف

األخالق. عالم يف العافية مصادر من ذاتها هي الصرب عىل

ص٩٠. ج٢ القوت 13
ص٤٩. اللمع 14

ص٩٠. ج٢ القوت 15
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اآلتية: الحكاية عنها تفصح جذابة صور يف الصرب يتمثلون والصوفية
أنة، أّن يكلمني كان فبينما أعوده، مريض عىل دخلت قال: أنه النون ذي عن حكى
يف بصادق ليس بل املريض: فقال رضبه. عىل يصرب لم من حبه يف بصادق ليس فقلت:

برضبه.16 يتلذذ لم من حبه
التأميل وعند هللا، نعم من ويراها بالقبول، املكاره يتلقى الوجه هذا عىل فالصابر
ويحزن يضجر الذي هو والجاهل عالية، لحكمة الشدائد إلينا تسوق اإللهية العناية نرى
جربنا وقد الشدائد، من به هللا يبتليه فيما الخري وجوه فيلتمس العاقل أما ويكتئب،
الخرية فنرى رويًدا رويًدا تظهر ثم الجهل، كل نجهلها مستورة ملنافع تساق النقم فرأينا

واالكتئاب. الحزن من أسلفنا ما عىل ونندم هللا، اختاره فيما
مزاياه وأقل األخالق، بناء يف الدعائم أهم من الوجه هذا عىل الصرب بخلق التخلق إن
هو الصحيح والخلق وخطوب. آالم من به نفجع قد ما بها ندفع دائمة ابتسامة يورثنا أن
ويومض الحوادث، عىل السيطرة ويمنحك األنواء، تثور حني الجأش رباطة يورثك الذي

البأساء. حلك يف الفوز بربيق لك

الصرب مقام

حال والشكر البالء، حال الصرب ألن الشكر؛ عىل الصرب تفضيل إىل الصوفية أكثر ويميل
من أفضل العارف الصابر أن أكثرهم وعند أشق17 النفس عىل ألنه أفضل والبالء النعمة،
الصرب عىل الشكر فضل فمن الغنى، حال والشكر الفقر حال الصرب ألن العارف؛ الشاكر
القدماء، من أحد مذهب هذا وليس املكي: قال الفقر. عىل الغنى فّضل قد فكأنه املعنى يف
عىل الرغبة فضل فقد الفقر عىل الغنى فضل من فإن … الدنيا علماء طريقة هذه إنما
عىل واألغنياء الراغبني تفضيل هذا ويف التواضع. عىل والكرب الذل، عىل والعز الزهد،
فضلنا وإنما اآلخرة، أبناء عىل الدنيا أبناء تفضيل إىل ذلك ويخرج والفقراء، الزاهدين
هم البالء وأهل البالء، مقامه من حال الصرب ألن واملعنى؛ الجملة يف الشكر عىل الصرب

ص٥٠. اللمع 16
ص٩٦. ج٢ القوت 17
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والبؤس، الرض إىل وأقرب النفوس، أهواء من أبعد الصرب وألن باألنبياء. فاألمثل األمثل
يالئمها.18 ملا مباينة وأشد لطباعها، وأنفر النفوس، مكاره يف وأشد

البؤس إىل األقرب فالجانب الحياة، رضوب أكثر يف الصوفية اتجاه يمثل الكالم وهذا
إىل التنبه كل يتنبهوا لم أنهم والظاهر والصفاء، الطاعة إىل أقرب عندهم هو والخمول
صاحبه عىل يفرض الغنى عىل الشكر أن لعرفوا له فطنوا ولو الغنى، يف الشكر قيمة
تسهل كلمة ليس الغنى عىل فالشكر البالء. عىل الصرب من أصعب تكون قد مكاره
أن القليل من وليس النفس، حرب من باليا األغنياء فيه يلقى عنيف جهاد ولكنه فتقال،
ويعيش املال، وحقوق الجاه، حقوق فيؤدي وأطماعه؛ وأهوائه نزواته عىل الغني ينترص

الحالل. غري يعرفون ال الذين األصفياء عيش

الشكر مقام

أعايف ألن هللا: عبد بن مطّرف قال فقد الصرب، عىل الشكر فضل من الصوفية من أن عىل
أختار فلذلك السالمة، إىل أقرب العوايف مقام ألن فاصرب؛ ابتيل أن من إيل أحب فأشكر

البالء.19 أهل حال الصرب ألن الصرب؛ عىل الشكر
البالء ألن النفوس؛ سالمة أي السالمة، أبواب من العافية يرى الكالم هذا وصاحب
أما العواقب، مأمون غري للفتنة النفس وتعريض واالرتياب، للجزع النفس يعرض قد

األعمال. صالح عىل قادًرا الرجل وتجعل النفس، توازن فتحفظ العافية
أكثر يف األعصاب لنظام أسري ألنه باملصائب؛ يرحب حني يكابر اإلنسان أن والحق
يضعف فقد لالمتحان، التعرض يتجنب وأن العافية، هللا يسأل أن له الخري ومن األحيان،
قد العزيمة أن املكاره هوة يف االنزالق بعد ويعرف املصاعب، من يشتهي ما مواجهة عن

تخون. أو تفرت
ربه، وبني اإلنسان بني الروحية الصلة يف تزيد والعوايف النعم نرى التأمل وعند
نظرة ربه إىل ينظر فاملطمنئ االحتساب، وحال الطمأنينة، حال الحالني: بني بعيد والفرق

ص٩٨. 18

ص١٠٥. ج٢ القوت 19
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عىل بالصرب للزهو فيتعرض املحتسب الصابر أما وتخّشع، ترفق كلها نظرة وهي املدين،
النفوس.20 آفات أشد من والزهو يعاني، ما

الرجاء مقام

لقوة اسم الخوف، بمنزلة اليشء يف الطمع لقوة اسم هو والرجاء: الرجاء، مقام وهناك
مقام الحذر وأقام التسمية، يف الرجاء مقام الطمع تعاىل هللا أقام ولذلك اليشء، من الحذر
يصح وال املؤمنني، أوصاف من والرجاء َوَطَمًعا﴾21 َخْوًفا َربَُّهْم ﴿يَْدُعوَن فقال: الخوف،
وهو الطائر، جناحي أحد بمنزلة فالرجاء بالخوف، إال اإليمان يصح ال كما به، إال اإليمان
من مقام أيًضا وهو ويخافه، به آمن من يرجو ال من يؤمن ال كذلك بجناحيه، إال يطري ال
أحدكم يموتن ال فقال: الرسول به أوىص وقد له، التأميل وجميل تعاىل، باهلل الظن حسن
شاء.21 ما بي فليظن بي، عبدي ظن عند أنا قال: ألنه تعاىل؛ باهلل الظن حسن وهو إال
تحقق من ألن رجائه، يف باطنًا الخوف يكون أن العبد يف الرجاء صحة عالمة ومن
حال يف ينفك ال فهو به، اغتباطه وشدة قلبه يف املرجو لعظم فوته خاف يشء برجاء
العرب سمت ولذلك الخائفني، ترويحات هو والرجاء الرجاء. فوت خوف من رجائه
اليشء كان إذا مذهبهم ومن اآلخر، عن أحدهما ينفك ال وصفان ألنهما خوًفا؛ الرجاء
وهم كذا، ترجو ال مالك فقالوا: به، عنه يعربوا أن منه سببًا أو له وصًفا أو ليشء الزًما

تخاف.22 ال مالك يريدون
األخالق؛ دعائم من أيًضا هو به واهتمامهم الرجاء، يف جًدا كثري كالم وللصوفية
يرجى ال خطرة يائسة قوة إىل ينقلب املتاب قبول يف ربه يرجو ال الذي املذنب ألن
غايات أقىص هو ربه وبني املرء بني الصلة وانقطاع نفع، منها ينتظر وال صالح، لها
فإن اليأس؛ إىل الخوف يصل أن ينبغي وال حدود، له ربه من املرء وتخويف الفساد.

ومن صديق» إال الشكر حالوة عىل يصرب وال صادق، إال الصرب مرارة عىل يصرب «ال القدماء كالم من 20

هامش يف اليافعي انظر نصرب» فلم بالرساء وابتلينا فصربنا، بالرضاء «ابتلينا الصحابة بعض كالم
ص٣١٤. ج٢ الكرامات جامع

جهاد. إىل يحتاج شكرها ألن كذلك كانت وإنما بلية، الرساء أن هذا ومعنى
ص١١٨. ج٢ القوت 21

ص١٢٠. ج٢ القوت يف الكالم هذا بقية انظر 22
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القلب، يف النور أصول تطمس ألنها فاسدة؛ تربية املطلق الخوف عىل تقوم التي الرتبية
التيقظ لحظات تنتظر غافية عواطف إنسان كل ففي النهوض، من الخري عنارص وتمنع
والرب الخري عواطف من غفا ما بإيقاظ تعني التي هي الصحيحة والرياضة واالنتباه،

والرشاد.

الخوف مقام

ال املحب أن ويرون بالخوف، يوصون أيًضا فهم بالرجاء، يوصون الصوفية أن ومع
منه، خائف تعاىل باهلل مؤمن وكل قلبه، الخوف ينضج أن بعد من إال املحبة كأس يسقى
وما رأسه يحفظ أن وهو العموم، خوف نوعان: والخوف قربه23 قدر عىل خوفه ولكن
واليد والفرج القلب وهو وعاه وما بطنه يحفظ وأن واللسان، والبرص السمع من حواه
ال يسكن، ال ما يبني وال يأكل، ال ما يجمع ال أن فهو الخصوص خوف فأما والرجل،

الزهد.24 هو وهذا ينتقل، عنه فيما يكاثر
اْلَمْوَت ﴿َخَلَق اآلية هذه بعضهم فرس الخلقية، الحياة مالك الخوف يرون والصوفية
ويف الذنوب، بخواطر الحياة حال يف القلوب بتقليب يبلوكم فقال: ِليَبْلَُوُكْم﴾ َواْلَحيَاَة
كلها البالوي وجاوزت التوحيد عىل روحه خرجت فمن التوحيد، عن بالحياد املوت حال
ِمنُْه اْلُمْؤِمِننَي َ ﴿َولِيُبِْيل تعاىل: هللا قال كما الحسن، البالء هو وذلك املؤمن، فهو املبيل إىل
فلم فيهم، تعاىل هللا علم من الخائفني خوف أوجبت العلم من املعاني فهذه َحَسنًا﴾ بََالءً

بربهم.25 معرفتهم لحقيقة أعمالهم، محاسن إىل معها ينظروا
من يعدونه ما وخالف العامة، أوهام يف يتصور ما غري عىل العلماء عند والخوف
وليست للوالهني، ومواجيد وأحوال خطرات هذه ألن واالنزعاج؛ الوله أو واالحرتاق القلق
أعطى فإن املشاهدة، وصدق العلم لصحيح اسم الخوف وإنما يشء، يف العلم حقيقة من
أخوف من ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ولذلك خائًفا، هذا سمى اليقني وصدق العلم حقيقة عبد
القرب.26 نهاية يف كان ألنه تعاىل هلل حبًا أشدهم ومن العلم، حقيقة عىل كان ألنه الخلق؛

ص١٣٤. 23

ص١٣٥. 24

ص١٤٥. ج٢ القوت 25
ص١٤٩. 26
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لنا تبدو وهي اإلشارة هذه رشح به نستطيع ما الروحانية األنوار من لدينا وليس
تخاف طائفة طائفتني: إىل الخائفني تقسم إنها نقول أن ويكفي العمق، من غاية يف
وصدق العلم حقيقة يف خوفها يكمن وطائفة الحسية، املخاوف أهوال فتقايس العذاب

إشفاق. وال هلع وال جزع عليها يظهر وال اليقني،
الواجب، عند فيقف يعلم من طمأنينة يف يتمثل الخوف هذا تفسري أن إيلّ ويخيل
به يتحىل ما بأرشف فيتحىل خوفه يف يرتقى ثم فسوق، وال إثم وال لزيغ نفسه يعّرض وال
للعارف فتكون الروح، عالم إىل الجسم عالم من الخوف مظاهر تنتقل وعندئذ املقربون،

الصفاء. أهل إال يدركها ال أشجان

الرضا مقام

قلب يكون أن وهو الدنيا، وجنة األعظم هللا باب والرضا الرضا، مقام ذلك بعد ويجيء
وجل.27 عز هللا حكم تحت ساكنًا العبد

الجزع إسقاط يف يعمل من فمنهم أحوال: ثالثة عىل الرضا يف الرضا وأهل
والراحات والشدائد املكاره من هللا، حكم من عليه يجري ما عنده يستوي بحيث
عنه، هللا رضا برؤية هللا عن رضائه رؤية عن يذهب من ومنهم والعطاء، واملنع
والعطاء، واملنع والرخاء الشدة عنده استوى وإن الرضا، يف قدم لنفسه يثبت فال
سبق ملا هللا عن ورضاه عنه هللا رضا رؤية عن ويذهب هذا يجاوز من ومنهم
من متينة قاعدة املقام هذا يف يرى واملتأمل الرضا28 من لخلقه تعاىل هللا من
كثرية نوازع القلب عن يطرد وهو النفس، أدب من هلل فالتسليم األخالق، أصول
املقام هذا أن الواضح ومن الحياة، حظوظ من الحارض النصيب يف التفكري يخلقها
الوساوس من القلب تطهري بعد إال يكون ال الرضا ألن شديدة؛ رياضة إىل يحتاج

النفسية.
وقد الخلقية. الحياة يف الغنائم أكرب والطمأنينة االطمئنان، أسباب من بالتأكيد وهو
ال بأنه ونجيب الركود، بإيثار النفس ويغري البالدة عىل يبعث املطلق الرضا إن يقال

ص٥٣. اللمع 27

ص٥٤. اللمع 28
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من إليه تحتاج بما وإمدادها النفس، تكميل يف الرغبة وبني بالواقع الرضا بني تنايف
والروحية. والعقلية الدنيوية األغذية

الزهد مقام

أول وهو السنية، واملراتب الرضية، األحوال أساس «وهو الزهد مقام املقامات أهم ومن
هللا عىل واملتوكلني هللا عن والراضني هللا إىل واملنقطعني وجل عز هللا إىل القاصدين قدم
رأس الدنيا حب ألن بعده؛ مما يشء له يصح لم الزهد يف أساسه يُحكم لم فمن تعاىل،

وطاعة».29 خري كل رأس الدنيا يف والزهد خطيئة، كل
واجب29 فرتكه والشبهة الحرام وأما املوجود، الحالل يف الزهد هو واملراد
األمالك من أيديهم خلت الذين وهم املبتدئون، فمنهم طبقات: ثالث عىل والزهاد
تركوا الذين وهم الزهد، يف املتحققون ومنهم أيديهم، منه خلت مما قلوبهم وخلت
الزهد ألن املتحققني؛ زهد هذا كان وإنما الدنيا، يف ما جميع من النفس حظوظ
زهد فمن الناس، عند الجاه واتخاذ واملحمدة الثناء هو للنفس حظ فيه الدنيا يف
تزهد التي فهي الثالثة: الفرقة أما زهده، يف متحقق فهو الحظوظ هذه يف بقلبه
يشء ال يف والزهد يشء، ال الدنيا ألن غفلة؛ الزهد الشبيل: قول ويمثلها الزهد، يف

غفلة.30
نؤرخ نحن يهمنا؟ ما ولكن الغرابة، أشد غريبًا القول هذا لنا يبدو وقد
أن املستبعد من وليس واملردود، واملقبول والغامض، الواضح فيها فلسفية فكرة
الدنيا أن املرء يعتقد أن الخلق كل الخلق بأن فيها تؤمن لحظات بالنفس تمر
تكون فقد مرض، عالمة النزعة هذه بأن القول نطلق أن التجني ومن يشء، ال
الطمع يوجب قد السليم الخلق بأن نقيض أن العدل ومن العافية، عالئم من حينًا
وجهة دنياه منافع يوجه أن املرء يستطيع حني الطمع يوجب حينًأ، والزهد حينًا،
البغي مزالق إىل دنياه به تسري أن املرء يخىش حني الزهد ويوجب والرشف، الخري

والعدوان.

ص٤٦. اللمع 29
الناس). يحبك الناس عند فيما وازهد هللا، يحبك الدنيا يف (ازهد يقول أثر وهناك ص٤٧ اللمع 30
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أحوال يف ونخاف الحرية، أشد املقامات هذه تعليل يف نحار بأننا صادقني ونشهد
ولكن وجمال، ورشف خري العيش منافع ففي الصوفية، عىل التجني عواقب من كثرية
الذي الرصاط يتذكر الخلق رصاط عىل يميش والذي وقبح، وضعة رش أحيانًا فيها

السيف. من وأحّد الشعرة من أدق بأنه وصفوه

الفقر مقام

قول فيه يؤيدهم رشيف، مقام الصوفية عند وهو الفقر، مقام الزهد مقام بعد ويأتي
وصفه وقد الفرس31 خد عىل الجيد العذار من املؤمن بالعبد أزين الفقر الرسول:
املتقني، وتاج الصالحني، وجلباب املرسلني، ولباس الرشف، رداء الفقر فقال: الخواص
املذنبني.31 وسجن املطيعني، وحصن املريدين، ومنية العارفني، وغنيمة املؤمنني، وزين
بباطنه وال بظاهره يطلب وال شيئًا يملك ال من فمنهم طبقات: ثالث عىل والفقراء
املقربني، مقام وهذا يأخذ لم شيئًا أعطى وإن شيئًا، أحد من ينتظر وال شيئًا، أحد من
غري من شيئًا أعطى وإن يعرض، وال يطلب وال أحًدا، يسأل وال شيئًا يملك ال من ومنهم
أنه يعلم ممن إخوانه بعض إىل انبسط احتاج وإذا شيئًا يملك ال من ومنهم أخذ، مسألة

إليه.31 بانبساطه يفرح
املقت؛ أشد نمقتها شخصية وهي «الدرويش» شخصية نواجه املقام هذا يف ونحن
الذي األول فالفقري الحياة. تكاليف من الهرب إيثار إىل وتنتهي األخالق، عىل حرب ألنها
هي وإنما عبثًا، تخلق لم واألمعاء خيالية، صورة إال ليس يقبل وال يطلب وال يملك ال
يطلب وال يملك ال الذي والفقري املكابرون. إال فيها يمرتي ال حيوية بوظائف تقوم جنود
ثم يملك ال الذي والفقري الحياة، هذه يف الحول الضعيفة الشخصيات من هو يقبل ثم
والجد العمل إىل ينبسط أن له والخري رقيع، إنسان هو يحتاج حني إخوانه إىل ينبسط

الحالل. الرزق ميادين يف والكفاح
الروزباري: عيل أبو قال فقد الشخصيات، هذه تزيني استطاعوا الصوفية أن ننكر وال
الحاجة؟ وقت يف البلغة أخذ الفقراء ترك لم عيل، أبي يا فقال: الدقاق بكر أبو سألني
فقلت: آخر، يشء يل وقع ولكن نعم، فقال: العطاء، عن باملعطى مشغولون ألنهم فقلت:

ص٤٨. اللمع 31
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ترضهم وال فاقتهم، هللا إذ الوجود ينفعهم ال قوم ألنهم فقال: لك. وقع ما أفدني هات
وجودهم.31 هللا إذ الفاقة

وضع إىل تتعداه فال الحد هذا عند طرافته تقف أن يجب ولكن طريف، كالم وهذا
والجمود.32 الكسل وعّم الفوىض سادت وإال الخلقية، القواعد

الورع مقام

عن يتورع من الصوفية ومن الدين، مالك وهو الورع، مقام الرشيفة املقامات ومن
مطلق حالل اسم عليه يقع ال وما البني والحالل البني الحرام بني ما وهي الشبهات،
يف ويحيك قلبه عنه يقف عما يتورع من ومنهم ذلك33 بني فيكون مطلق حرام اسم وال
الذين وهم والواجدين، العارفني ورع وهناك القلوب، أرباب إال يعرفه ال وهذا صدره،

عليك.34 مشئوم فهو هللا عن يشغلك ما كل أن يرون
مظالم من تتربأ أن الورع الخراز: سعيد أبي قول الورع يف قيل ما أرشف ومن

طلبة.35 وال دعوى وال مظلمة قبلك ألحدهم يكون ال حتى الذر مثاقيل ومن الخلق
يتصل جًدا، كثرية وهي الناس، حقوق ننىس األغلب يف فنحن سديد، رأى وهذا
إال الوجه هذا عىل الورع تحقيق يستطيع وال باملعاش، وبعضها بالسلوك، بعضها

األقلون.

يدخلنا ال وكان رثة، أطمار عليه فتى بمكة عندنا كان قال: بسنده اليافعي روي ما الفقر أدب ومن 32

ووضعتها إليه فحملتها حالل وجه من درهم بمائتي يل ففتح قلبي، يف محبته فوقعت يجالسنا، وال
شزًرا إىل فنظر أمورك، بعض يف ترصفه حالل وجه من ذلك يل فتح إنه وقلت سجادته. طرف عىل
واملستقالت الضياع غري دينار ألف بسبعني الفراغ عىل سبحانه هللا مع الجلسة هذه اشرتيت قال: ثم
حني كذيل وال مر، حني كعزة رأيت فما ألتقطها، وقعتدت وبددها، وقام بهذه؟ عنها تخدعني أن وتريد

ص٣١٧). ج٢ الغالية املحاسن نرش (انظر ألتقطها كنت
ص٤٤. اللمع 33

ص٤٥. 34

ص٥٥. اللمع 35
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املراقبة حال

تكن لم فإن تراه، كأنك هللا تعبد أن املراقبة أحوال وأرشف املراقبة، األحوال رشيف ومن
جميع يف خاصته يكل ال فإنه يرعاك، أن وتسأله هللا تراقب أن أو يراك،35 فإنه تراه
ولع قد ممن خراسان حكماء لبعض عطاء ابن وقال أحد35 إىل وال نفوسهم، إىل أحوالهم
بقلبك، تطالع ما جنب يف أقذار ببدنك تقارن ما أن علمت ما أو التقشف: وقارن بالجهل
فإنه وعالنيتك رسك يف هللا فراقب رسك؟ يف تراقب ما جنب يف هباء بقلبك تطالعه وما

وعبادتك. عملك من تقارن مما خري

القرب حال

وصدق الطاعة فسبيله القرب أما الحب، وحال القرب حال املراقبة عن ينشأ وقد
قيل: كما العبودية،

ل��س��ان��ي ف��ن��اج��اك ال��س��ر ف��ي ت��ح��ق��ق��ت��ك
ل��م��ع��ان واف��ت��رق��ن��ا ل��م��ع��ان ف��اج��ت��م��ع��ن��ا
ع��ي��ان��ي ل��ح��ظ ع��ن ـ��ـ��ـ��ظ��ي��م ال��ت��ع��ـ��ـ غ��ي��ب��ك ي��ك��ن إن
دان��ي األح��ش��اء م��ن ـ��ـ��ـ��د ال��وج��ـ��ـ��ـ ص��ي��رك ف��ل��ق��د

أحوال: ثالثة عىل واملحبون اإللهية، بالنعم األنس فسبيلها املحبة وأما
عليهم، وعطفه إليهم، تعاىل هللا إحسان من ذلك ويتولد العامة، محبة األول: فالحال
املجهود، وبذل هلل القلوب وموافقة الذكر، دوام مع الود صفاء الحال هذا ورشط

املحبوب. عىل الثناء يف واملبالغة
حب وهو وقدرته، وعلمه وعظمته هللا جالل إىل القلب نظر من يتولد الثاني: والحال

اإلرادات. ومحو األرسار، وكشف األستار، هتك ورشطه الصادقني،
ومعرفتهم نظرهم من تتولد وهي والعارفني، الصديقني محبة فهو الثالث: الحال وأما

علة. بال كذلك فيحبونه علة، بال تعاىل هللا حب بقديم
هللا حب فأجاب: فيها؟ كدرة ال التي الصافية املحبة ما له: فقيل النون ذو سئل وقد
املحبة، فيها تكون ال حتى والجوارح القلب عن املحبة سقوط فيه كدرة ال الذي الصايف

هلل. املحب فذلك وهلل، باهلل األشياء وتكون
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يصدر ال لطيفة أرواح إىل يحولنا وهو األخالق، بناء يف القواعد أهم من هللا وحب
كله العالم تتمثل حني الوجود، يف يشء كل حّب إىل بنا يصل وقد عدوان، وال ّرش عنها
البغض فننىس الصفاء، علينا يغلب حني إال يتيرس ال بالطبع وهذا املحبوب. صنع من
وتصري الحياة، جمال تفسد التي الصغرية الدسائس وسائر والحسد، واالنتقام والحق

أشقياء. األحياء
إىل االسرتاحة املحبة فمن النفس، بأدب يتصل أن الحب يف يشرتطون والصوفية
اإلخفاء وهو فيها األدب وحسن لوجهه، املعاملة وإخالص املحب، بحال وحده هللا علم
والفوائد، األلطاف من به ينعم ما وإظهار والشدائد، الضيق من به يحكم ما وكتم لها،
الثناء وحسن قدرته، وعجائب صنعه وغرائب ألطافه وخفي نعمائه يف التفكر وكثرة
قد واملحبوب وأوليائه. أهله من صار قد املحب ألن بالئه؛ عىل والصرب حال، كل يف عليه
يبغون وال بدًال، به يريدون ال أنهم لعلمه عنده؛ ومكانتهم منهم لتمكنه بأحبابه يعنف
قال كما فيه، إال لهم هّم وال سواه، يف بغية وال لسواه، راحة لهم ليست إذ حوًال: عنه
وإن أتعبتني، طلبتك إن إليك، وأشتاق منك أفزع عنك، ووييل منك، وييل املحبني: بعض

اسرتاحة.36 غريك يف يل وال راحة، معك يل فليس طلبتني، منك هربت
ولكل رشيطة عبد لكل فقال: النوري سألها املحبني، من العدوية رابعة وكانت
السوء كاألمة فأكون هللا من خوًفا هللا عبدت ما فقالت: إيمانك؟ حقيقة فما حقيقة، إيمان
حبًا عبدته ولكني عملت، أعطيب إن السوء كأمة فأكون للجنة حبًا وال عملت، خافت إن
غلة يل وقال: ألف مئة عىل البرصة أمري سليمان بن محمد وخطبها إليه.37 وشوًقا له
تملكه ما كل وأن عبد يل أنك يرسني ما إليه: فكتبت إليك، أدفعها شهر كل يف آالف عرشة

عني.38 طرفة هللا عن شغلتني وأنك يل،
القوم: من الرجال كبار رواها املحبة معنى يف أبيات ولها

ل��ذاك��ا أه��ل ألن��ك وح��بً��ا ال��ه��وى ح��ب ح��ب��ي��ن أح��ب��ك

ص٨٠. ج٣ القوت 36

ص٨٣. ج٣ القوت 37
ص٨٤. 38
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س��واك��ا ع��م��ن ب��ذك��رك ف��ش��غ��ل��ي ال��ه��وى ح��بُّ ه��و ال��ذي ف��أم��ا
أراك��ا ح��ت��ى ل��ل��ح��ج��ب ف��ك��ش��ف��ك ل��ه أه��ل أن��ت ال��ذي وأم��ا
وذاك��ا ذا ف��ي ال��ح��م��د ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وال ذا ف��ي ال��ح��م��د ف��ال

أن يستكثر وهو للحب، الصوفية فهم يصور ألنه األبيات؛ لهذه املكي رشح ولننظر
فأحببتك رأيتك «إني الهوى: حب معنى يف ويقول فيه، له قدم وال له ذوق ال من يدركه
فتختلف واإلحسان النعم طريق من وتصديق وسمع خرب عن ال اليقني، عني مشاهدة عن
فقربت العيان طريق من محبتي ولكن عيلّ، ذلك الختالف األفعال تغريت إذا محبتي
أهواء ذلك قبل يل كانت وقد سواك، عمن وانقطعت بك واشتغلت إليك، وهربت منك،
ما فأنسيتني املحبة وجملة القلب كلية أنت فرصت كلها اجتمعت رأيتك فلما متفرقة،
عىل اآلخرة يف إليك أنظر أن أستأهل وال الحب هذا عىل أستحق ال ذلك مع إني ثم سواك،
يوجب بل عليه، جزاء عليك يوجب ال لك حبي ألن الرضوان؛ محل يف والعيان الكشف
أحببتك قد كنت إذ أبًدا، فيه بحقك أقوم وال أطيقه، ال مما يشء كل لك يشء كل يف عيل
كرمك، بفضل عيل فتفضلت الوفاء، قلة من الحياء عيل ووجب التقصري، خوف فلزمني
أوًال، عندي اليوم أريتنيه كما آخًرا عندك وجهك فأريتني تفضلك، من أهل له أنت وما
ذاك يف به تفضلت ما عىل الحمد ولك الدنيا يف عندي ذا يف به تفضلت ما عىل الحمد فلك
وصلت إنما كنت إذ هناك، ذاك يف يل حمد وال ههنا ذا يف يل حمد وال اآلخرة، يف عندي

بهما».39 وصلتني ألنك فيهما املحمود فأنت بك، إليهما
الفطرية، املعاني عند الحب فهم يف يقفون ال الصوفية أن عىل يدل التفسري وهذا
ينظرون فهم والعقل، الفكر بصبغة الحب ويصبغون ويحللون فيعللون يتوغلون ولكنهم

العقلية. املشكالت دقائق إىل ويضيفونه فلسفية نظرة الحب إىل

ص٨٤. ص٣ القوت 39
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الحب حال

لذة أسأكل دعائه: يف يقول كان أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه روى وقد الشوق، حال الحب بحال ويتصل
والشوق اآلخرة، يف تعاىل هللا وجه إىل النظر ولذة لقائك. إىل والشوق وجهك إىل النظر
املحبوب، ذكر عند القلب هيمان فقال: الشوق عن بعضهم وسئل الدنيا.40 يف لقائه إىل
قلوبهم يف ما بها يحرق حتى أوليائه قلوب يف أشعلها تعاىل هللا نار الشوق آخر: وقال
أحوال: ثالثة عىل الشوق يف الشوق وأهل والحاجات41 والعوارض واإلرادات الخواطر من
والرضوان، والفضل والكرامة الثواب من ألوليائه تعاىل هللا وعد ما إىل اشتاق من فمنهم
من ومنهم لقائه، إىل شوًقا ببقائه وتربمه محبته، شدة من محبوبه إىل اشتاق من ومنهم
غائب إىل يشتاق إنما وقال: بذكره، قلبه فتنعم يغيب، ال حارض أنه سيده قرب يف شاهد
ودالئله شوق، بال مشتاق فهو الشوق رؤية عن بالشوق فذهب يغيب، ال حارض وهو

بالشوق.41 نفسه يصف ال وهو بالشوق أهله عند تصفه
يف التفكري ألن الشوق؛ حال إدراك عن املحب تذهل الحب فقوة دقيق، نظر وهذا
الحب نيس األرواح امتزجت فإذا الحب، يف البدايات أهل أحوال من إال ليس املحبوب

الشوق. ونيس

الشوق حال

االعتماد باهلل األنس معنى الطويس: قول من بأكثر عنه التعبري يمكن فال األنس حال أما
كتب هللا عبد بن مطرف أن روي ما شواهده ومن به41 واالستعانة إليه والسكون عليه

العزيز: عبد بن عمر إىل

يف فكانوا باهلل استأنسوا عباًدا تعاىل هلل فإن إليه، وانقطاعك باهلل أنسك «ليكن
آنس الناس يكون ما وأوحش كثرتهم، يف الناس من استئناًسا أشد وحدتهم

يكونون».42 ما أوحش الناس يكون ما وآنس يكونون، ما

ص٦٥. اللمع 40

ص٦٤. اللمع 41
ص٦٥. 42
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من واستوحش بالذكر أنس من فمنهم أحوال: ثالثة عىل األنس يف األنس وأهل
أول هللا: عبد بن سهل قول هذا ويفرس الذنب. من واستوحش بالطاعة وأنس الغفلة،
الرشع، بعلم والنفس العقل ويأنس بالعقل، والجوارح النفس تأنس العبد من األنس
إليه42 يسكن أي باهلل، العبد فيأنس خالًصا هلل بالعمل والجوارح والنفس العقل ويأنس
والخواطر العوارض من سواه مما ويستوحش باهلل العبد يأنس أن الثاني: والحال
رأيته إذا فقال: باهلل؟ األنس عالمة ما له: قيل وقد النون ذي قول ويفرسه الشاغلة،
يؤنسك ذا فهو خلقه من يوحشك رأيته وإذا نفسه، من يوحشك ذا هو فإنه بخلقه يؤنسك
والتعظيم والقرب الهيبة بوجود األنس رؤية عن الذهاب هو الثالث: والحال بنفسه.43

الكون.44 ومن نفسك ومن منك وحشتك فقال: األنس عن الشبيل وسئل األنس. مع

األنس حال

ربهم ذكروا إذا الذين العوام طمأنينة رضوب: وهي الطمأنينة، يقتيض باهلل واألنس
اآلفات، ودفع الرزق باتساع للدعوات اإلجابة منه فحظهم له، ذكرهم إىل اطمأنوا
خواص وطمأنينة بالئه، عىل ويصربون هللا بقضاء يرضون الذين الخواص وطمأنينة
ليس ألنه وتعظيًما؛ هيبة إليه تطمنئ أن تقدر ال رسائرهم أن علموا الذين وهم الخواص

يشء.45 كمثله وليس وليس تدرك، غاية له

الطمأنينة حال

يف وتتمثل العيان، ورؤية القلوب رؤية بني وصل وهي املشاهدة، تقتيض والطمأنينة
تثبيت مشاهدة العارفني قلوب تشاهد أن أحوالها وأرشف الفكر، بأعني األشياء مشاهدة
والحضور، الغيبة يف الحق انفراد عىل حارضين وغائبني غائبني حارضين فيكونوا

وأوًال.46 وآخًرا وباطنًا ظاهًرا فيشاهدوه

ص٦٥. اللمع 43
ص٦٦. 44

ص٦٧. 45

ص٦٩. 46

514



واألحوال املقامات

اليقني حال

وكلما نهاية، لزياداته وليس الشك، ارتفاع هو واليقني اليقني، حال تقتيض واملشاهدة
بالغيب التصديق تحقيق اليقني ونهاية يقني، إىل يقينًا ازدادوا الدين يف املريدون تفقه

وريب.47 شك كل بإزالة

التصوف إىل ونقلها العشق درجات

فهم النوازع هذه تمثل كيف ورأى واألحوال، املقامات من صوًرا القارئ عرف هنا إىل
قوت وكتاب اللمع كتاب عىل البحث هذا يف اعتمدنا أننا ولنقرر الخلقية. للحياة الصوفية
عند حاًال يكون فما واألحوال، املقامات فهم يف قليل تفاوت الكتابني هذين وبني القلوب،

ذاك. عند مقاًما يكون قد هذا
يف الطويس صنع من فهو ثالث، درجات إىل األحوال أو املقامات بعض تقسيم أما
فالنفس التقريب، حدود يعدو ال التقسيم هذا أن إىل القارئ ننبه أن واجبنا ومن اللمع،
الواحدة اللحظة يف القلب يتقلب وقد األشكال، من مئات الواحد الحال يف لها يكون قد
عالم غري ترصفها يعلم ال روحية وثبات وتلك واليقني، األنس من مختلفة رضوب إىل

الغيوب.
يرى وهو العشق، مقامات يف ماسينيون املسيو رأي إىل الفصل هذا ختام يف ولنرش
«إن داود: بن محمد قول ذلك أمثلة ومن الصوفية، عن الحب أحوال نقلوا العشاق أن
النظر عن يتولد ما فأول مراتب: ولها مختلفة والنظر السماع عن تتولد التي األحوال
ود إنسانًا ود فمن اإلرادة، سبب واملودة مودة، فيصري يقوى ثم االستحسان، والسماع
ثم محبة، فتصري املودة تقوى ثم ملًكا. له يكون أن ود غرًضا ود ومن خًال، له يكون أن
عشًقا، فتصري الهوى يقوى ثم الهوى، فتوجب الخلة تقوى ثم خلة، فتصري املحبة تقوى
واحدة لكل تابع والشوق ولًها. فيصري التتيم يزداد ثم تتيًما، فيصري العشق يزداد ثم
كلما ثم نفسه، من محله قدر عىل يستحسنه ما إىل يشتاق واملستحسن األحوال، هذه من

االشتياق».48 معها قوي الحال قويت

ص٧١. اللمع 47
ص١٩–٢١. الزهرة كتاب من هذا لخصنا 48
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قول عند وقف فقد صوفية، نزعة ذاته هو داود ابن يفهمه الذي الحب أن والواقع
الشيص: أبي

م��ت��ق��دَّم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��ل��وم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��رك ح��بً��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د
م��ن��ه��ُم ح��ظ��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت
أك��رم م��م��ن ع��ل��ي��ك ي��ه��ون م��ن م��ا ج��اه��ًدا ن��ف��س��ي ف��أه��ن��ت وأه��ن��ت��ن��ي

غري عرصه أهل من أحد يقل لم لو بل عمره يف الشيص أبو يقل لم ولو قال: ثم
ممن واقعة يتمناه فيما العاشق خواطر كل كانت وإذا مقرصين، غري لكانوا األبيات هذه
وال الزمان، مر يفنيها ال التي الطبيعية املشاكلة هي فهذه يرضاه، الذي األمر عىل يهواه
اإلنسان إىل اإلنسان يميل أن من يعجب لم املذهب هذا صح وإذا اإلنسان، بزوال إال تزول
من يصادف أن إىل متنقًال املرابط يزال فال الهوى، زال العلة زالت فإذا خلتني، أو بخلة

سواه. أحد إىل عنه ينعطف فال يرضاه فحينئذ هواه فيه يجتمع
عن واألحوال املقامات أخذوا الذين هم الصوفية يكون أن املستبعد من وليس
حني والعرب ثانيًا. اإللهي ثم الروحي الحب ويجيء أوًال، يقع الحيس فالحب املحبني،
الحب فشبهوا املعقول، إىل املحسوس من التتيم نقلوا إنما هللا) (تيم أو الالت) (تيم قالوا

املعقول. من الظهور يف أقوى املحسوس ألن الحيس؛ بالحب الروحي
يقول: أن ألحدهم صح حتى للصدق، مقياًسا الحيس الحب ظل وقد

ب��دي��ع ال��ق��ي��اس ف��ي ل��ع��م��ري ه��ذا ح��ب��ه ت��ظ��ه��ر وأن��ت اإلل��ه ت��ع��ص��ي
م��ط��ي��ع ي��ح��ب ل��م��ن ال��م��ح��ب إن ألط��ع��ت��ه ص��ادًق��ا ح��ب��ك ك��ان ل��و
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يف آرائهم عىل النص من بد ال ولكن والزهد. والورع الفقر مقامات الصوفية عند رأينا
فنذكر ونبادر املعاش. طرائق يف األخالقية بمذاهبهم وثيقة صلة لذلك ألن والغنى؛ الفقر
مسالكهم لتعيني كاف وحده وهذا الفقراء، يسمون والصوفية الفقر، يسمى التصوف أن

الحياة. يف
الكلمة وهذه التسبب، يسمى الرزق وطلب التجرد، يسمى هللا إىل بالكلية واالنقطاع
يتجرون ما سموا وربما متسبب) (رجل يقولون مرص يف والعوام حية، تزال ال الثانية

األسباب. يف أخذ الرزق: عن يبحث فيمن يقولون وقد سببًا، به

التسبب هو وما التجرد هو ما

الشواغل عن النفس رصف من فيه ملا يؤثرونه وإنما لذاته، الفقر يؤثرون ال والصوفية
يطلب ال أنه عىل ينصون املال جمع إىل يدعون حني وهم هللا. من املرء تبعد التي الدنيوية

اآلتية: لألغراض يطلب وإنما لذاته،
العبادة يف أما عبادة، عىل االستعانة يف أو عبادة يف إما نفسه: عىل املرء ينفقه أن األول:
املطعم هو فذلك العبادة عىل يقويه فيما وأما والجهاد، الحج عىل به كاالستعانة فهو
تتيرس لم إذا الشؤون هذه ألن العيش؛ رضورات من ذلك إىل وما واملسكن، وامللبس

للدين. يتفرغ فال تدبريها إىل مرصوًفا القلب كان
وقاية ومن االستخدام. وأجرة العرض ووقاية واملروءة الصدقة يف يرصفه ما الثاني:
ودفع ألسنتهم وقطع السفهاء، وثلب الشعراء هجو لدفع املال بذلك رأيهم يف العرض
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أن اإلرساف من وليس االغتياب، رذيلة عن للناس رصف العرض وقاية ويف رشهم1
لعبادة يتفرغ فال أوقاته عليه يعطل قد شؤونه بجميع قيامه ألن خدم؛ للرجل يكون

املقبول. الوجه عىل هللا
واملستشفيات.2 واملالجئ املساجد كبناء العام للخري ينفقه ما الثالث:

من املال يف ما املتصوف يحمد بأن بأس وال الدينية، الوجهة من املال فضائل تلك
واملجد العز إىل والوصول الفقر وحقارة السؤال ذل من كالخالص الدنيوية: الحظوظ

القلوب.3 يف والكرامة والوقار واألصدقاء واألعوان اإلخوان وكثرة الخلق بني
إليه، تؤدي بما وتمدح تذم إنما األشياء أن اعلم هللا: عطاء ابن يقول ذلك تحرير ويف
هللا. معاملة عن وصدك هللا، بخدمة القيام عن وعطلك هللا، عن شغلك ما املذموم فالتدبري
مرضاة إىل ويوصلك هللا، من القرب إىل يؤديك مما كذلك ليس ما هو املحمود والتدبري
شغلك ما منها املذموم وإنما كذلك، تمدح وال اإلطالق بلسان تذم ليست الدنيا وكذلك هللا.

ألخراك.4 االستعداد ومنعك موالك، عن

املال أجلها من يطلب األغراضالتي

هللا يجعل ولن كذلك، األمر ليس ال واحدة. رتبة يف واملتجرد املتسبب أن هذا معنى وليس
فاملتسبب متقيًا، فيها كان ولو األسباب، يف كالداخل به أوقاته وشغل لعبادته تفرغ من

أفضل. فاملتجرد باهلل املعرفة حيث من مقامهما استوى إذا واملتجرد
حيث يقيم أن إىل املريد يدعو (الحكم) يف وهو (التنوير)5 يف هللا عطاء ابن كالم ذلك
املتجرد قيام يرى والتسبب التجرد استواء مع ألنه الفكرتني؛ بني تناقض وال هللا6 أقامه

وأكمل. أعىل

مجالت. وال جرائد عندهم تكن لم 1
دور تسمى كانت واملستشفيات الرباطات. أو الخوانق تسمى كانت القديمة التعابري يف املالجئ 2

البيمارستانات. أو املرىض
و٢٣٨. ص٢٣٧ ج٣ األحياء انظر 3

ص٣٣. التنوير 4
ص٣٤. 5

ص٤. ج١ الرندي رشح انظر 6
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ذهبية؛ فرصة التسبب نرى نحن نحن؟ من ولكن الرأي، هذا نرتيض ال ونحن
االتصال عند إال الخلق قيمة تعرف وال البالء. عىل ويروضها للمحن النفس يعرض ألنه
واإلنصاف العدل نحب ال ألننا هللا؛ مع األوارصباألدب موصول الناس مع واألدب بالناس،
واملتجرد هللا، مرضاة ابتغاء إال والعسف والظلم الجور نبغض وال هللا، بأخالق لنتخلق إال
سلمت منذ والنزاع الشقاق أسباب من دنياه خلت رجل هو ذلك، من ليشء يتعرض ال
حني التجرد تفضل بأن القضية هذه يف الفصل ويمكن والعطاء. األحذ باليا من نفسه
من عزائمنا يف نرى حني التسبب ونفضل الحقوق، رعاية عن الضعف أنفسنا عىل نخىش
األرزاق. يطلبون من تستهوي التي الدنيئة املطامع عىل به ندوس ما والصالبة القوة

واحدة؟ رتبة يف واملتسبب املتجرد هل

املحمود؟ التسبب هو وما املحمود؟ التجرد هو ما ولكن
التدبري، إسقاط يف التنوير سماها طريفة رسالة ذلك يف هللا عطاء ابن وضع لقد
أنشأ مما كثرية فقرات حوت ألنها والصوفية؛ األدبية الوجهة من ممتعة رسالة وهي

الخالل. بكرائم التخلق إىل الدعوة يف الصوفية
التجرد: آلداب وضعه ما خالصة وإليك

لنفسك، تكون أن قبل لك كان هللا أن تعلم أن وذلك فيك، هللا تدبري بسابق علمك األول:
مدبر سبحانه هو كذلك معه، تدبريك من يشء وال تكون أن قبل مدبًرا لك كان فكما

لك. كان كما لك يكن له كنت كما له فكن وجودك، بعد لك
لها. النظر بحسن منك جهل لنفسك منك التدبري أن تعلم أن الثاني:

وأقل تدبر، ال ما يكون ما أكثر بل تدبريك، حسب عىل يجري ال القدر بأن علمك الثالث:
مدبر. له أنت ما يكون ما

وشهادتها، غيبها وسفلها، علوها مملكته: لتدبري املتوىل هو تعاىل هللا بأن علمك الرابع:
يف تدبريه له فسلم وأرضه، وسماواته، وكرسيه، عرشه، يف تدبريه له سلمت وكما

العوالم. هذه إىل وجودك
ليس ملكه لك ليس فما لغريك. هو ما تدبري لك وليس هلل، ملك بأنك علمك الخامس:

تدبريه. لك
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حق ومن عليه، فيها نازل وأنت هللا، دار الدنيا ألن هللا؛ ضيافة يف بأنك علمك السادس:
املنزل. رب مع هما يعول ال أن الضيف

وقيامه ربه قيومية العبد علم فإذا يشء، كل يف تعاىل هللا قيومية إىل العبد نظر السابع:
يديه. بني االستسالم وانطرح إليه، قياده ألقى عليه،

شغله عبوديته رعاية إىل همته توجهت فإذا العبودية، بوظائف العبد اشتغال الثامن:
لفسه. التدبري عن ذلك

اتصافه مع سيده مع هًما يعول ال أن العبد وحق مربوب، عبد أنك تعلم أن التاسع:
هللا. إىل واالستسالم باهلل الثقة العبودية مقام الروح فإن اإلهمال، وعدم باإلفضال

عليك، فكان لك أنه ظننت عظيًما أمًرا دبرت فربما األمور، بعواقب علمك عدم العارش:
وجوه من واألرضار الفوائد، وجوه من والشدائد الشدائد، وجوه من الفوائد أتت وربما
وربما املنن، يف واملحن املحن، يف املنن كمنت وربما األرضار وجوه من واملسار املسار،

األحباب.7 أيدي عىل وأرديت األعداء أيدي عىل انتفعت

التجرد آداب

اآلتية: اآلداب مراعاة عليه فتجب املتسبب أما
األسواق إذ إليه، املسيئني عن العفو عىل املنزل من الخروج قبل هللا مع العزم ربط األول:
قال: بيته من خرج إذا كان الذي ضمضم كأبي فيكون واملقاولة، املخاصمة محل

املسلمني. عىل بعريض تصدقت إني اللهم
ال فإنه ذلك؛ مخرجه يف السالمة هللا ويسأل خروجه قبل ويصيل يتوضأ أن الثاني:

عليه. يقيض ماذا يدري
قادر فإنه فيه، وما ومسكنه أهله هللا يستودع أن منزله من خرج إذا له ينبغي الثالث:

عليه. ذلك يحفظ أن عىل
وال حول ال هللا، عىل توكلت هللا باسم يقول: أن منزله من خرج إذا له يستحب الرابع:

الشيطان. منه يوئس ذلك فإن باهلل. إال قوة

ص٩–١٣. التنوير انظر 7
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والتقوى، القوة لنعمة شكًرا ذلك وليجعل املنكر، عن والنهي باملعروف األمر الخامس:
يصل ال بحيث املنكر، عن والنهي باملعروف، األمر أمكنه فمن له، املوىل وهبهما اللتني
متعلق والوجوب األرض، يف له مكن ممن فهو ماله، أو عرضه، أو نفسه، يف أذى إليه
عنه سقط باألذى إال املنكر عن والنهي باملعروف األمر إىل يصل ال كان وإن به،

الوجوب.
الَِّذيَن ِن ـٰ الرَّْحَم ﴿وَِعبَاُد تعاىل: لقوله والوقار، بالسكينة مشيه يكون أن السادس:
خاًصا ذلك وليس َسَالًما﴾ َقالُوا اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم َوإِذَا َهْونًا اْألَْرِض َعَىل يَْمُشوَن
التثبيت. ويالزمها السكينة تقارنها كلها أفعالك تكون أن منك املطلوب بل بامليش،

كاملقاتل الغافلني يف هللا ذاكر ملسو هيلع هللا ىلص: عنه جاء قد فإنه سوقه، يف تعاىل هللا يذكر أن السابع:
املوتى. بني كالحي السوق يف هللا ذاكر الفارين،8 بني

جماعة؛ أوقاتها يف الصالة إىل النهوض عن املبايعة من فيه هو ما يشغله أال الثامن:
كسبه. من الربكة ورفع ربه، من املقت استوجب بسببه، اشتغاًال ضيعها إذا ألنه

بر من إال الفجار هم التجار ملسو هيلع هللا ىلص: قال فقد لسلعته، واإلطراء الحلف ترك التاسع:
وصدق.

فإن املغتابني، أحد للغيبة السامع أن وليعلم والنميمة، الغيبة عن لسانه كف العارش:
من الحياء يمنعه وال فليقم، منه يسمع لم فإن عليه، فلينكر بحرضته أحد اغتيب

الحق.9 امللك بحق القيام من الخلق
سببك إىل خروجك حني من بغضطرفك املؤمن أيها وعليك هللا: عطاء ابن قال ثم
َويَْحَفُظوا أَبَْصاِرِهْم ِمْن وا يَُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقل تعاىل: هللا قول ولتذكر ترجع، حني إىل
هللا لنعم يكن فال عليه، هللا من نعمة برصه أن وليعلم َلُهْم﴾ أَْزَكٰى ٰذَِلَك ُفُروَجُهْم

خائنًا.10 لها يكن فال عنده هللا من وأمانة كفوًرا،

تحريف. وهو «الغازين» األصل يف 8

ص٣٤–٣٦. التنوير راجع 9

ص٣٧. التنوير انظر 10
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التسبب آداب

(لو ملسو هيلع هللا ىلص: قوله إىل انظر ذلك: يف ويقول التوكل، ينايف مما التسبب يرى ال هللا عطاء وابن
تراه بطانًا) وتروح خماًصا تغدو الطري، يرزق كما لرزقكم توكله، حق هللا عىل توكلتم
ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله إثباتها عىل يدل بل األسباب، نفي عىل ال تعاىل هللا عىل بالتوكل األمر عىل يدل
عنها ونفى سببها، وهو ورواحها، غدوها لها أثبت فقد بطانًا»، وتروح خماًصا «تغدو

االدخار.11

االدخار

واستكثاًرا، بخًال منه يقع ما ينكر وإنما األحوال، جميع يف االدخار ينكر ال هللا عطاء وابن
وال استكثاًرا يدخروا لم الذين وهم املقتصدين ادخار يقبل وهو وافتخاًرا، ومباهاة
لم إن أنهم فعلموا الفقر عند االضطراب نفوسهم من علموا وإنما افتخاًرا، وال مباهاة
املتوكلني، حال عن لضعفهم فادخروا إيقانهم، وتزلزل إيمانهم، عليهم تشوش يدخروا
ليس وادخارهم السابقون، هم ثالثة، طبقة وهناك اليقني. مقام عن بعجزهم منهم وعلًما
بذلوها بذلوها وإن بحق، أمسكوها الدنيا أمسكوا فإن أمانة، ادخار ولكنه ألنفسهم،

بحق.11 لها الباذل بدون بحق لها املمسك وليس بحق،

املال يف الغزايل رأي

الغافل ويأخذها الرتياق منها ويستخرج الراقي يأخذها كالحية: املال يرى والغزايل
خمس عىل باملحافظة إال املال سم من أحد ينجو وال يدري، ال حيث من سمها فيقتله

وظائف:
همته من يعطيه وال الحاجة قدر إال منه يحفظ فال املال: من املقصود يعرف أن األوىل:

يستحقه. ما فوق

ص٦٤. التنوير 11
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الحرام عليه يغلب وما املحض، الحرام فيجتنب املال دخل جهة يراعي أن الثانية:
كالهدايا املروءة يف تقدح التي املكروهة الجهات ويجتنب الظاملني، الحكام كأموال

املروءة. وهتك الذلة فيه الذي وكالسؤال الرشوة، شوائب فيها التي
واملطعم. واملسكن امللبس يف حاجته مقدار كسبه يف يراعي أن الثالثة:

مبذر. وال مقرت غري اإلنفاق يف يقتصد أن الرابعة:
هو النية حسن ألن واإلمساك؛ واإلنفاق والرتك، األخذ يف نيته يصلح أن الخامسة:

األساس.12

الفقر إىل الدعوة

أن أردنا ألننا كذلك األمر كان وإنما الفصل، هذا صياغة يف نحتال القارئ رآنا هنا إىل
فالتصوف امليدان، هذا يف غرباء أنهم والحق واالدخار. املال إىل بالدعوة الصوفية ننطق
الجاه ومن الدنيا من مطلق هرب هو املسيحية، ظالل من ظل حقيقته يف هو اإلسالمي
خطرهم كان هذا أجل ومن الصوفية، من ضئيلة طبقة إال الغنى إىل يدعو وال املال، ومن
الزهد إليهم حببوا حني جناية أبشع املسلمني عىل جنوا الصوفية … األخالق عىل شديًدا
قضوا الذين وهم الشعوب، آخر املسلمني جعلوا الذين هم الصوفية املال، إليهم وبغضوا

والهوان. والضيم الذل موارد أوردوهم الذين وهم باالستعباد، عليهم
العبادات وأغوار األعمال وآفات النفس عيوب عن البحث يف تعمق صويف أول إن
من كان — الصوفية لجميع قدوة كان الذي — الرجل وهذا املحاسبي13 الحارث هو
ذكر حني الحساس الوتر عىل رضب ألنه هينة؛ عداوة للمال عداوته تكن ولم املال، أعداء
بخري وإرضاره الغنى رش عىل حجة النبي فقر من يتخذ وهو الرسول، بفقر املسلمني

والدين. الدنيا
البرص أهل من وكان اللسان، زلق املنطق قوي رجًال املحاسبي الحارث وكان
الناس، نوايص من والذوقية األدبية مواهبه له مكنت وقد النفوس، يف الضعف بمكامن
أّواب. زاهد إىل صاحبه حول إال قلب وال سمع إىل يصل لم بليًغا ذًما املال يذم فاندفع

ص٢٦٤. ج٣ اإلحياء 12
ص٢٦٥. ج٣ اإلحياء انظر 13
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الرحمن عبد أمر من كان بما للغني احتجوا العلماء من جماعة أن املحاسبي رأي
مرضب ومتاجره أمواله وكانت الرسول، صحابة من كان هذا الرحمن وعبد عوف، بن
بأن خليًقا عوف ابن غنى وكان املآب حسن له ورجا بالخري النبي له شهد وقد األمثال،
يبدد املحاسبي فاندفع الدين، تنايف ال املال كثرة أن لهم ويبني الغنى، يف املسلمني يحبب
وإنما الصعاليك، به يدخل الذي بالرفق الجنة يدخل لن عوف ابن أن ويبني الشهبة هذه

املريب. يدخل كما وحذر هيبة يف يدخل
غري والناس الدنيا غري الدنيا يرى فهو خطر، أساس عىل تقوم املحاسبي ونظرية
منكم أزهد لهم أحل فيما كانوا «فقد مخطئون فأنتم بالصحابة تشبهتم فإن الناس،
أن لكم وليس عندهم»،14 املوبقات من كان عندكم به بأس ال والذي عليكم، حّرم فيما
يف تحتاطوا ولن دهرهم، يف وجدوه كما دهركم يف تجدوه لن ألنكم الحالل؛ يف تطمعوا
القلوب؟ تغري تأمنون فهل بالحالل ظفرتم أنكم ولنفرض احتاطوا، كما الحالل طلب
أن عنكم غاب وهل بالسوء15 أّمارة وهي بالنفس الظن تحسنون فأنتم ذلك كان إن
وهل عام؟16 مئة بخمس أغنيائهم قبل الجنة املهاجرين صعاليك يدخل قال: الرسول
استقرض وإذا عشاء، يجد لم تغدى إذا من الجنة يف املؤمنني سادات قال: أنه نسيتم
ما يكتسب أن عىل يقدر ولم يواريه، ما إال كسوة فضل له وليس قرًضا. يجد لم

يغنيه.17
الدقيق منه يخرج كاملنخل العلماء يرى النزعة مسيحي رجًال املحاسبي وكان
صدورهم، يف الغل ويبقى أفواههم من تخرج الحكمة ويرى النخالة، فيه وتبقى الطيب
وهي املعنى، هذا يف املسيح كلمة روى وقد دنياهم، بصالح آخرتهم أفسدوا ويراهم
كتاب يف مكانها إىل نشري أن ويكفي هذا، كتابنا يف نرويها أن نحب ال كلمة

األحياء.18

ص٢٢٩. ج٣ اإلحياء 14

ص٢٦٩. ج٣ اإلحياء 15
ص٢٧٠. 16

ص٢٧٢. ج٣ اإلحياء 17
ص٢٦٥. ج٣ 18
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الدعوة هذه خطر

ألنه تصوف فاملسيح باألنبياء، التشبه أحبوا حني األمر عليهم اختلط الصوفية أن والحق
بتبليغ شغل ألنه دنياه إصالح يف يفكر لم محمد والنبي باليهود، يعصف الدنيا حب رأى
تلّوم من ويسلم األلسنة جميع يقطع أن يريد الذي الداعية مثل مثله فكان الرسالة؛

السفهاء.
كيف ولكن الخري، لدعوة ليفرغوا بالفقر واملصلحون األنبياء يلوذ أن املعقول ومن

فقراء؟ يعيشوا أن جميًعا الناس واجب من يصري وكيف رشيعة؟ الفقر يصبح
فيه يرغب أن يجب مما الفقر تجعل أنها الصوفية األخالق يف الضعف جانب إن
إليها التعرف يف يطمع ال بشعة خلقة للفقر أن لعرفوا الصوفية عقل ولو الناس، جميع
امللعون. والرش املاحق، والبالء الكربى، والنكبة العظمى، البلية هو الفقر كريم. رجل
األبطال، به يرصع الذي املقتل هو الفقر الرجال، بها يفتضح التي العورة هو الفقر
يدعو ال سخيفة فضيلة الفقر الجالل، ذو هللا عنها تنزه التي الصفات أقبح هو الفقر

سخيف! رجل إال إليها

الصوفية عىل هجوم

يف البغي إىل بالناس يذهب املال حب يرون هم جميل، عذر وهو واحد، عذر للصوفية
وهل الفقري، عدالة من صورة أجمل الغني بغى بأن أجزم هذا مع ولكني األحيان، أكثر
هو الحق والخلق حساب، له يحسب ال املجتمع يف وهو مضيع شخص إنه عدالة؟ للفقري

املوازين. لها ويقيم اإلنسانية الشخصية يرفع الذي
الفقر، فهم يف موقفهم لتغري الدرس حق اإلنسانية الطبيعة درسوا الصوفية أن ولو
والخلقية والسياسية االجتماعية النهضات لقيادة يصلح ال الفقري أن عرفوا أنهم لو
هممهم كانت الصوفية أن الواقع ولكن املصلحني، أيدي يف ماض سالح الغنى أن أليقنوا
إال الناس يسأل وهل للسؤال؟ القواعد وضعوا الذين هم أليسوا ترابية، همًما األغلب يف
به ونأى والصغار، الضعف إىل بصاحبه انتهى إذا للخلق قيمة وأي والضعفاء؟ الصغار

الرجال؟ مواطن عن
لنسأل يخلقنا لم وهللا السؤال، ذلة تساوي ال ونعيم خري من فيها وما الجنة إن
املخلوقني. عن األرضونستغني خريات لنستعبد إال والعافية العقل يمنحنا لم وهو الناس،
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عىل والهواء والبحر األرض فطر منذ عنه االستغناء إىل دعانا هللا إن لقلت األدب ولوال
الخمود. أهل إال منها يحرم ال أبدية خدمة

الكفار يذل أن يشأ ولم عليها، وأعاننا سبلها لنا ومهد الكرامة إىل دعانا هللا إن
عيش يعيشوا أن ألبنائه يحب ال سبحانه ألنه األرض؛ ثمرات استخراج من بحرمانهم

سواء. ورحمته عدله أمام والكافر واملؤمن العبيد،
اإليمان. وتنايف األدب، وتنايف الخلق، تنايف الفقر إىل الدعوة

أذل من وجعلهم املسلمني، عظام عىل قىض الذي السوس هي الفقر إىل الدعوة
األعزاء. أقوى من كانوا أن بعد الشعوب

مخبول. أو غافل رجل إال يجرتمها ال إنسانية رذيلة القناعة إىل الدعوة
النعيم وأن له، نهاية ال الخري أن فعرفنا الوجود أرسار إىل هللا هدانا وقد نقنع وكيف

حدود. له تقام أن من وأكرب أعظم
أن اإلنسان استطاع ملا وأغالطهم وأوهامهم الصوفية بعقول األرض أهل عاش لو
يمرح التي النعم هذه كانت ملا الصوفية بأذهان األرض أهل عاش لو واملاء، الربق يسخر
الوثبات هذه كانت ملا الصوفية بأذهان األرض أهل عاش لو والغرب، الرشق أهل فيها
الصوفية الدماء. من بحار عىل الخري من قناطر فيقيم السيايس العالم بها يموج التي

املوت. أودية إىل الجوع بهم ذهب وادعون، كساىل قوم

النفوس هوان من املال يجلب بعضما

الصوفية؟ عىل تستطيل فكيف التصوف، تؤرخ أنت أنت؟ شأنك وما القارئ: يقول قد
مورد من استقيته تصوف إنه تصوف؟ أي ولكن متصوف، أيًضا بأني وأجيب
الزهد هو القديم التصوف كان فإن الحق، أساس عىل يقوم حق تصوف هو الحياة،
أدعو الذي التصوف واملجد، والفوز الحياة حب يف املطلق اإلخالص هو الجديد فالتصوف
وزيغ، وحق وقبح، وجمال ورش، خري من الدنيا يف ما فهم عىل الرشيف الرشه هو إليه
اإلنسان لخدمة تسخره ثم الوجود، أرسار تستوعب قاهرة كاشفة قوة تكون أن هو
أن هو الفراديس، نعيم من به وُعدت بما يذكر فردوًسا الدنيا تجعل أن هو والحيوان،
شبيًها تكون أن هو عليك، فضل ملخلوق يكون فال وخلقك وجهدك بعقلك غنيًا تكون

وغناه. كرمه يف بربك
امللوك. تصوف يتصوف أن أريد وإنما العبيد، تصوف الرجل يتصوف أن أريد ال أنا

526



واألسباب التجريد

ال الغنى أن ذلك: وتفصيل الفقر. إىل الدعوة جمال به نفهم آخر وجه هناك ولكن
ينفر مسالك إىل أحيانًا الغنى يحتاج فقد نشاء، حني نقتنصه وال وقت، كل يف ينتظرنا

وأرشف. أجمل الفقر يكون الحال هذه ويف الكريم، منها
بقول نتغنى وأن الطمع، رق من رقابنا نحرر أن النبل من يكون كثرية أحيان يف

يقول: الذي

رف��دا أح��ًدا ي��ج��ت��دي أن وأف��رده رب��ه ال��ل��ه وح��د م��ن ع��ل��ى ح��رام
وج��دا ب��ه��ا وأح��ي��ا وج��دا ب��ه��ا أم��وت وق��ف��ة ال��ح��ل م��ع ب��ي ق��ف ص��اح��ب��ي وي��ا
ي��ه��دى وال ي��ب��اع ال م��ل��ك ال��م��ل��ك ف��ذا ج��ه��ده��ا ت��ج��ه��د األرض ل��م��ل��وك وق��ل

بوسائل إال غناهم إىل يصلوا لم األغنياء من طوائف لرأيت حولك نظرت لو وأنت
يصل لم األمراء ويعيش فخًما قًرصا يسكن الذي فهذا الرجال؛ كرام تصورها من يفزع
األحزاب، ألحد أو الوزراء ألحد وضمريه وقلبه نفسه فيه باع الذي اليوم منذ إال الغنى إىل
بمناسم القراد من أذل أمره حقيقة يف هو ويستطيل ويطغى ونهى يأمر الذي وذاك
ملصافحتك يمده ال الذي وذلك ذليل، تابع وهو إال يميس وال يصبح ال ألنه الجرب؛ الجمال
األنف أشم إال تراه وال مرضت، إن يعودك وال حزنت، إن يواسيك وال متكلف، وهو إال
هو الجبال، ويطاول األرض يخرق أن يحاول الذي املتجرب املتكرب ذلك األوداج، منتفخ
عىل وهو حني، كل يف عليه مسلًطا سوطها يرى قوية لجبهة مستعبد نفسه قرارة يف

منام. يف أو يقظة يف أمره يملك من شبح له تمثل كلما فرائصه ترتعد كربيائه
تفرط ال التي املرأة مثل مثلهم كان والطول الحول أصحاب من ترى من أكثر إن
وبعض الرتف، من لبانتها لتقيض عرضها يف تفرط وإنما القوت، بسبب عرضها يف
والدمالج األساور من عاطل وهي تخرج أن يؤذيها ولكن تجوع، أن يؤذيها ال النساء

والخالخيل.
وأكرب كذلك األمر يكون وكيف ليقتات؟ يبيعه ضمريه يبيع الذي أن تظن وهل
ضمائرهم الناس يبيع إنما القراح؟ املاء من كوب ويرويه جاف، رغيف يمأله البطون

والطغيان. والنهي األمر صور من الكواذب بالُحيل ليتحلوا
أعقل تجدهم الصوفية إىل ارجع ثم واملال، الجاه حقائق إىل النظرة هذه انظر

الناس. وأرشف الناس
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والورع الفقر إىل دعوا حني الصوفية أن فاعلم فعلت كنت إن وفكرت؟ نظرت أتراك
وال تضيع ال التي اإلنسانية الكرامة عن يدافعون كانوا وإنما عابثني، يكونوا لم والزهد

األخالق. رصح يف األول الحجر هو الكرامة وحفظ املنافع، أسواق يف إال تمتهن
القليل من وهل الشعرية، املعاني من الصوفية مسالك يف ما لرتى النظرة هذه انظر
تشعر أن القليل من هل عليك؟ سلطان ألحد يكون فال األغراض ربقة من تخلص أن
سواك؟ أحد خيوطه ينسج لم الحقري ثوبك وأن يدك، كسب من هي الجافية مائدتك بأن
هل غريك؟ هللا بعد سيد لهم ليس أن أبناؤك يعرف وأن زوجتك تعرف أن القليل من هل
وإن كدحك، بفضل إليك وصل إنما ورياش أثاث من بيتك يف ما كل يكون أن القليل من

الجريد؟ من ورسيرك الخيش، من غطاؤك كان
من بالفعل الصوفية كان فقد الحالل، من تثري أن عليك يحرمون ال الصوفية إن
والخراز الخواص فيهم تجد وألقابهم أسمائهم إىل انظر كسب؟ أي ولكن الكسب، أهل

والدقاق. والقصاب والسماك والحداد والصباغ والوقاد
ألقابهم إىل انظر والزراعة، والصناعة العمارة أهل من كانوا تجدهم ألقابهم إىل انظر

الحالل. الرزق سبيل يف السعي أقطاب من كانوا تجدهم
دقيق رجل املتصوف أن تذكر ولكن واملعاش، الدنيا فهم يف شئت كيف كن
أدبه يف تراه هذا أجل ومن عليك، يهون ما الدنيا سبيل يف عليه يهون ال وأنه اإلحساس،
رماه موجعة بلية يخفي أنه حرف كل بل سطر كل يف تلمس وتكاد الصدق، كل صادًقا

والعفاف. التصون بها
الذي التبلد نحتقر فنحن هيهات، واحد، سلك يف املتصوفني جميع نسلك نريد وما
بالفقر ترحب التي النفوس أدب الحق، األدب من الغض نملك ال ولكنا بالتعفف. يوسم

بالضيم. إال يدرك وال بالذل، إال الغنى ينال ال حني
صوًرا فنراه الفقر، ومدح الغنى ذم يف الصوفية أدب نقرأ املعاني هذه ظالل ويف
األخالق. مكارم من عالية رصوح أمام أنفسنا ونرى والقلوب، النفوس أحوال من طريفة
بالشبهات. املشوب املال من فراًرا إال الفقر يؤثرون ال الصادقني الصوفية إن
يستشعره ال نبيل خوف هو الحرام أدناس من والضمري والقلب النفس عىل والخوف

القلوب. صحاح غري
الحالل! بغري يأنسون وال الحرام، من ينفرون من أسعد وما
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الطعام خشونة يف للرسول الصوفية متابعة

خبز يأكل ملسو هيلع هللا ىلص وكان بالقليل، منه والرضا الطعام، خشونة يف الرسول يتابعون الصوفية
عافه وإن تركه، كرهه وإن أكله، أعجبه إن لكنه قط، طعاًما ذّم وما منخول، غري الشعري
حتى الطعام من أصابعه يلعق وكان الصحفة، بأصابعه يَلعق وكان غريه، إىل يبغضه لم
يسأل ال وكان واحدة، واحدة أصابعه يلعق حتى باملنديل يده يمسح ال وكان تحمّر.
وكان رشب، سقوه وما قبل، أعطوه وما أكل، أطعموه ما عليهم، يتشهاه وال طعاًما أهله

يرشب.1 أو يأكل ما بنفسه فأخذ قام ربما

للحرمان وإيثارهم البطنة من نفرتهم

العبادة»، عن مكسلة للسقم، مورثة للبدن، مفسدة فإنها والبطنة «إياكم يقول: وكان
فإن ُصلبه، يقمن لقيمات آدم ابن حسب بطنه، من ًرشا وعاء آدم ابن مأل «ما ويقول:

للنفس».2 وثلٌث للرشاب، وثلٌث للطعام، فثلٌث بد ال كان
دينار: بن مالك قال الطعام، كثرة عن النهي يف أقوال الصوفية عن أثرت وقد
جارية وباع الخالء» إىل تردادي كثرة من ضجرت فقد أمّصها حصاة رزقي أن «وددت

كتبه كثري كالم من أخرجناها فقرات وهذه طعامه، يف الرسول حياة من الخشنة الجوانب هي تلك 1

أغلب. كانت الخشونة ولكن طعامه يف هذه غري طرق وللرسول و٣٦٩ ص٣٦٨ ج٢ اإلحياء يف الغزايل
ص٣٠٢. ج١ األصفهاني محارضات 2



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

عن أخربتني فقال: بيوتهم! خري أكثر ما فقالت: مواليك؟ ترين كيف فقال: يوًما فزارته
حشوشهم».3 عمران

إليه! ستصري بما مقرونة إال الطعام طيبات يتمثل ال بهذا وهو
أساس عىل قائمة كانت بالطعام يختص فيما الصوفية سياسة بأن الجزم ويمكن
الترشيق5»، وأيام العيدين أيام غري يفطر «وال الدهر يصوم من فيهم وكان الحرمان4
وتحدث رشبة»،6 ورشبت أكلة، أيام عرشة يف «أكلت يقول: حرب بن شعيب وسمع
يل يشرتي أن عىل اقتصاًرا قوتي فجعلت تسرت إىل «رجعت فقال: نفسه عن التسرتي
واحدة أوقية عىل ليلة كل السحر عند فأفطر يل ويخبز فيطحن الفرق الشعري من بدرهم
ثالث أطوي أن عىل عزمت ثم سنة. الدرهم ذلك يكفيني فكان إدام، وال ملح بغري بحتًا
عرشين عليه وكنت ليلة، وعرشين خمًسأ ثم سبًعا، ثم خمًسا ثم ليلة، أفطر ثم ليال،

سنة».7
سبعة أو — يوًما عرش بضعة يف تقوت أنه نفسه عن حدث من الصوفية ومن
فقال: عملت؟ وكيف له: فقيل حبات، ثالث قال: أو حبات، خمس — يوًما عرش
بأن عربة وال واحدة. يوم كل آكل وكنت لفتًا، بها فاشرتيت غريها، عندي يكن لم
أحًدا يسأل ال كان أنه عنه أثر فقد للرضورة القدر بهذا اكتفى الرجل هذا إن يقال:

شيئًا.8

الحاجة. فيها يقضون وكانوا البساتني األصل يف والحشوش — السابق املصدر 3
ص٢٥٨. الكشكول 4

ص٣٩٨. ج٥ البلدان معجم 5

ص٢٤١. ج٩ بغداد تاريخ 6

ص١١٥. القشريية 7
ص٣٦٦. ج١ بغداد تاريخ 8
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السالطني ألطعمة منهم فريق قبول

يأكل من فيهم كان بالدون، العيش من والرضا الطعام، من لإلقالل الصوفية إيثار ومع
عابوه قوًما أن بشاطبة، وهو الرب، عبد ابن بلغ وقد جوائزهم، ويقبل السالطني طعام

فقال: جوائزه، وقبول السلطان طعام بأكل

األم��راء ل��ط��ع��ام أك��ل��ي ي��ن��ك��ر ل��م��ن ق��ل
ال��س��ف��ه��اء م��ح��ل ف��ي ه��ذا ج��ه��ل��ك م��ن أن��ت

من املسلمني من الفتوى وأئمة والتابعني، الصحابة من بالصالحني االقتداء ألن
يقبل العلم يف الراسخني من وهو ثابت بن زيد كان فقد الدين9 مالك هو املاضني السلف
بن املختار صهره هدايا يقبل وفضله ورعه مع عمر ابن وكان يزيد، وابنه معاوية جوائز
علًما ُملئ قد وكان — مسعود ابن هللا عبد وقال جوائزه. ويقبل طعامه، ويأكل عبيد، أبي
إىل يدعوني الحرام مكسبه يف يجتنب وال بالربا يعمل جاًرا يل إن فقال: سأله لرجل —
وقال حراًما. بعينه اليشء تعلم لم ما املأثم، وعليه املهنأ، لك نعم، قال: فأجيبه؟ طعامه
وكان ذكي. ظبي لحم السالطني: جوائز عن سئل حني عنه هللا ريض عفان بن عثمان
ويقبل مروان بن امللك عبد بني يؤدب — وعلمائهم التابعني كبار من وهو — الشعبي
مع البرصي والحسن الكوفة علماء وسائر النخعي إبراهيم وكان طعامه. ويأكل جوائزه
والفقهاء عثمان بن وأبان الرحمن عبد بن سلمة وأبو البرصة علماء وسائر وورعه زهده

السلطان. جوائز يقبلون — املسيب بن سعيد حاشا — باملدينة السبعة
يقبلون والعراق الحجاز فقهاء من وغريهم والشافعي يوسف وأبو مالك وكان
السلطان جوائز يقول: وفضله ورعه مع الثوري سفيان وكان واألمراء، السالطني جوائز
العلماء عن هذا ومثل يمّن، ال والسلطان يمنون اإلخوان ألن األخوان؛ صلة من إيل أحب

أبوابًا.10 فيه الناس جمع قد كثري والفضالء
الطعام من اإلقالل يف يبالغ فريًقا فريقني: كانوا الصوفية أن هذا من ويظهر
ما بأكل نفسه عىل فيوسع التسامح بعض يتسامع وفريًقا الجوع، عىل نفسه ويروض

واألمراء. السالطني أطعمة من إليه يصل

ص١٥٨. ج٢ الطيب نفح — للمقري العبارة 9
ص١٨٥. ج٢ الطيب نفح — للمقري العبارة 10
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الشعري11 خبز عىل يحرص من فيهم وكان الحرمان، هو عليهم الغالب الحال ولكن
املطعم حيث من خشونته يف فهو معناه، له الشعري وإيثار االستحمام،12 ترف ويتجنب
اللباس وخشونة الطعام خشونة التقت وإذا امللبس، حيث من خشونته يف الصوف يناسب
شديد. بعنف إال املرتف الرجل يتمثلها ال شعثاء صورة ذلك عن نشأت الحمام هجر مع
وما يأكل بما أخالقه يف يتأثر املرء ألن األخالق؛ عىل تأثريًا لذلك أن يف جدال وال

األخالقية؟ الوجهة من ذلك قيمة فما يلبس،

الشهوات كبح يف الجوع فضل

فالرجل الشهوات، حرب يف بالغ أثر لها الطعام يف سياستهم بأن نجزم أن نستطيع
وتهيج الجسم ينشط حني إال املمنوع، الحسن إىل برصه يطمح وال نفسه، تصبو ال
إال منه يأكل ال ثم الشعري، بخبز يكتفي رجل جوارح تستيقظ أن وهيهات الحواس،

القليل.
بما يستهينوا أن بسهولة يستطيعون الطعام يف الصوفية بأخالق يتخلقون والذين
الجاف بالخبز أكتفي األزهر يف طالب وأنا كنت وقد الشهوات. صنوف من الحياة تعرض
يومئذ وكنت املساء، يف النابت والفول الصباح، يف املدمس الفول هو تافه بأدام مصحوبًا

غالب. هوى أو جامحة لشهوة تعرضت أني أذكر ال ذلك ومع الشباب، ميعة يف
الصوفية.13 السياسة تلك يف الفضل من جانب هذا

ص١٥. القشريية 11
ال وكان غلبة، عن إال ينام ال عابًدا زاهًدا كان أحمد بن الحسني «أن ص٢٣٦ ج٤ الزاهرة النجوم يف 12

االستحمام. عن املطلق االنرصاف معناه ليس الحمام ورفض الشعري»، خبز ويأكل الحمام، يدخل
رأي يفصل وهو املريدين، عند األقوات نظام عن مطول كالم ج٤ ص٤٢–٦١ القلوب قوت يف 13

مبينًا. تفصيًال الطعام يف الصوفية
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الحيوية قتل يف الجوع أثر

القليل. الخشن بالطعام يكتفون من يهدد الذي الخطر فهو اآلخر الجانب أما
العزيمة، وموت النفس، صغر عىل الجائع ويروض الحيوية، يقتل الجوع إن
رجال من يكون أن األسبوع يف واحدة بأكلة يكتفي لرجل يمكن وال الشخصية. وانحالل
بدراهم العام يف يعيش وهو األمور عظائم يف التفكري عىل املرء يحمل الذي وما األعمال.

معدودات؟

األعمال لجالئل الرجال إعداد يف الطعام فضل

طيبات من وقوًدا يتطلب والنهم البوصريي، يقول كما النهم، شهوة يقوى الطعام إن
والساعد املتوثبة العزيمة بفضل يأتي ولكنه يختلس، وال ينتهب ال الطيب والرزق األرزاق،

املتني.
اإلسالمي، العالم فتنوا الصوفية بأن الترصيح من البيان، هذا بعد علينا حرج فال

والجوع. الظمأ إليه حببوا حني به وأرضوا
عىل هللا يحمدون العوام فطبقات ذلك: شاهد ترينا كالقاهرة مدينة يف ونظرة
ويكتفون متثاقلة، بطيئة بخطوات الحياة يف يسريون هذا أجل ومن واملاء، وامللح الخبز
حصون األجانب يقتحم حني عىل الرخيصة، واملالبس الخسيسة، واملآكل القذرة، باملساكن
ويعرفون منشئوها، هم جميلة أحياء يف ويقيمون الطيبات، ويأكلون االقتصادية، املنافع

االستقبال. وأدب الزينة أدب
وجزع، لرتدد للحرب يتأهب أن الجوع بفضل الجسم الذاوي الرجل سألت ولو
العيش أطايب عرف الذي الرجل أما مرموق؟ مغنم فيها له وليس بالحرب يرحب وكيف
بنفسه املخاطرة إىل يدفعه ما العراك، إىل والشوق النضال، وحب املراس، قوة من ففيه

وأسالب. مغانم من الحرب تنتج ما سبيل يف
شبع فق العليل الجسم أما رياضية، متعة السليم للرجل يتمثل قد نفسه واملوت

املوت!! من
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الطعام عن يتحدثون حني الصوفية إرساف الرسيف

عىل النفع من بيشء عاد الصوفية يلتزمه كاد الذي الحرمان أن يف القارئ رأى ما ولكن
األخالق؟ قواعد

البادية شعراء وبني بينهم الشبه

التحدث من إلكثارهم سببًا الحرمان ذلك فكان الطعام، من أنفسهم الصوفية حرم لقد
يف املديح قصائد فإن البادية، شعراء مثل ذلك يف ومثلهم الطعام، وأدب الطعام، عن
الكرماء مدح فيها ويكثر واأللبان، اللحوم عن الكالم فيها يكثر اإلسالم وصدر الجاهلية
الفقر أهل من أكثرهم كان الشعراء أن إىل ذلك ويرجع الفصالن، وهزال الرماد بكثرة
يف عرائسه ترقص الشعر وكان جًدا، هائًال شيئًا لهم يتمثل الجزور نحر فكان والجوع
صح من عندهم الرجال خري وكان السيف، جّدله وقد املصعب تصوروا كلما أحالمهم

الذبياني: النابغة قول فيه

ال��ع��راع��ر14 ال��ج��زور أوص��ال ت��ل��ق��م ف��خ��م��ة س��وداء ال��ب��ي��ت ب��ف��ن��اء ل��ه

الدرامي: مسكني قول فيهم صح من الناس وخري

ال��ج��الل15 م��ل��ب��س��ة ال��ت��رك ق��ب��اب ي��وم ك��ل ق��وم��ي ق��دور ك��أن
ط��ال��ي وال��ق��ط��ران ال��زف��ت ط��اله��ا ج��م��ال ب��ه��ا ال��م��وق��دي��ن ك��أن
ال��دوال��ي16 م��ق��ي��رة أش��ب��ه��ه��ا ح��دي��د م��ن م��غ��ارف ب��أي��دي��ه��م

والتهيؤ أصنافه، وصف عىل وحملهم به، شغلهم الطعام من الصوفية فحرمان
آداب.17 من له ينبغي فيما القول وبسط عنه، للصرب

الخلق. العظيمة والعراعر الناقة، والجزور القدر، هي هنا السوداء 14
السود. األغطية الجالل: 15

باب من منقول الشعر وهذا — الدلو وهي دالية جمع والدوايل الزفت، وهو بالقار املطلية املقربة: 16
جًدا. كثرية نظائر وله الحماسة يف واملديح األضياف

املحرومون. هم والشهوات والوصال اللقاء عن حديثًا أكثرهم كالعشاق ذلك يف الصوفية 17
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التبلغ أوقات برتتيب شغلهم

آية هو شديد، باهتمام الجوع عىل النفس رياضة عن يتحدثون نراهم أنا ذلك ومصداق
القلوب: قوت صاحب يقول كأن يعلمون، لو الطعام عىل الحرص

وليجعل وليلة، يوم يف رغيفني عىل يزيد ال أن له فاملستحب معلوم ذا كان ومن
إىل النفس وتوقان الحاجة حسب عىل أخرى، وقصريًا مرة، طويًال وقتًا بينهما
قوام يكون لقمة، وثالثون ستة والرغيف والشهوة. العادة طرد عىل ال الغداء،
التقسيم هذا عىل الرغيف يأكل أن أراد فإذا لقمات، ثالث ساعة كل يف النفس
تضاعيف يف جرعة عرش اثنا فذلك ماء، جرعة لقم ثالث كل بعد فليجرع
هذا عىل وليلة يوم كل يف وصالحه الجسم قوام ذلك ففي لقمة، وثالثني ستة

الرتتيب.18

بالطعام! الشغل كل الشغل هي شئت، إن الساعية أو اليومية، الرياضة وهذه

املائدة أدب اإلخوان- دعوة يف رأيهم

من إن مثًال، فقالوا: واإلقالل، اإلكثار وعن اإلخوان، ودعوة املائدة، أدب عن تحدثوا وقد
السمني اللحم وخري اللحم، إليهم قدم ما وأفضل لهم، الطعام تعجيل الضيف إكرام

الطيبات.18 لهم جمع فقد حالوة اللحم بعد كان فإن النضيج،
نفسية. داللة له التحديد وهذا

وال تكلف بغري منزله يف يأكل ما نحو عىل أخيه منزل يف الرجل يأكل أن واستحبوا
األعمال.19 سائر يف يدخل ما مثل الطعام يف والتزين الرياء من يدخل قد ألنه تزين؛

النفس. أحوال فهم يف دقة وتلك

ص٤٦. ج٤ القلوب قوت 18

ص٦٥. ج٤ القلوب قوت 19
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واللباس واألثاث الطعام يف أدهم ابن رأي

األكل، يف فقرصوا طعام إىل وأصحابه أدهم بن إبراهيم دعا الثوري سفيان أن وحدثوا
يف أحدهم قرصت إبراهيم: فقال األكل، يف قرصت إنك الثوري: له قال الطعام رفعوا فلما

األكل.19 يف فقرصنا الطعام
أما إسحق، أبا يا له: فقال منه فأكثر طعام إىل أصحابه الثوري إبراهيم ودعا

إرساف.19 الطعام يف ليس إبراهيم: فقال إرساًفا؟ هذا يكون أن تخاف
من يقال فيما ألنه الطعامن فتات من سقط ما وأكل األصابع، بلعق يوصون وهم

العني.19 الحور مهور
وجل. عز هللا عن الرضا يورث الطيبات أكل الداراني: سليمان أبو وقال

معنى. التكرار ولهذا متجاورين، فصلني يف فذكرها املكي كررها الجملة وهذه
السماء من إرسائيل بني عىل أنزلت التي املائدة أن بروايتها اهتموا التي األخبار ومن
ملح، ذنبها وعند خل، رأسها عند سمكة فيها وكان الكراث، إال البقول كل من فيها كان
أحسن من عندهم وهذا رمان، وحب زيتونتان، رغيف كل عىل أرغفة، سبعة عليها وكان

اتفق.20 إذا الطعام
فمن وأبويه نفسه عىل الرجل ينفقها نفقة كل قال: البرصي الحسن أن وحدثوا
وتعاىل سبحانه هللا فإن طعام، إىل إخوانه دعا إذا الرجل نفقة إال عليها، يحاسب دونهم

ذلك.21 عن يسأله أن يستحي
فقدم بخل فيه وكان الدنيا، أبناء أحد مائدة عىل — صوفيًا وكان — الثوري وحرض
ارفع غالم، يا فقال: صدره ضاق ممزق كل يمزقون رآهم فلما يأكلون، فجعلوا حمًال22
صاحب فقال الحمل، خلف يعدو الثوري فقام الدار، داخل إىل الحمل فرفع الصبيان. إىل
الحمل برد وأمر الرجل فاستحيا الصبيان! مع آكل فقال: هللا؟ عبد أبا يا أين، إىل املنزل:

منه.23 استوفوا حتى

ص٦٤. ج٤ القوت 20

ص٦٨. ج٤ القوت 21
املهملة. بالحاء «حمًال» تكون أن واألصوب بالجيم، «جمًال» األصل يف 22

ص٧١. ج٤ القوت 23
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منها الرؤوس، ألوان إلينا يقدم فجعل رجل عند جماعة يف كنا قال: أحدهم وحدث
فجاءنا قال: جديًا. أو حمًال األلوان بعد نتوقع األكل يف نقرص فجعلنا وقديًدا، طبيًخا
مزاًحا: وكان التصوف أهل من الشيوخ بعض يل فقال غريها، إلينا يقدم ولم بالطست
يف بعضنا فطلب جياًعا، الليلة تلك فبتنا قال: أبدان! بال رؤوًسا يخلق أن يقدر تعاىل هو

لسحوره.24 فتيتًا أو خبًزا الليل آخر
وعسًال زبًدا بهذه لنا خذ فقال: دراهم إخوانه بعض إىل أدهم بن إبراهيم ودفع
أكلنا وجدنا إذا ويحك! أدهم: ابن فقال كله؟! بهذا إسحق، أبا يا فقال: حورانيًا، وخبًزا
نفًرا ودعا فأكثر، طعاًما يوم ذات وأصلح الرجال. صرب صربنا عدمنا وإذا الرجال، أكل
يف ليس فقال: إرساًفا؟ هذا يكون أن تخاف أما له: فقيل واألوزاعي، الثوري منهم يسريًا

واللباس.25 األثاث يف اإلرساف إنما إرساف، الطعام
منها الرياضات من برضوب فأخرب بدايته يف كان كيف سئل أنه سهل عن وحدثوا
اقتات أنه ذكر ثم سنني، ثالث التبن دقاق أكل أنه ومنها مدة، النبت ورق يقتات كان أنه
تمًرا، بدانقني سنة كل يف أشرتي كنت قال: هو؟ وما قيل: سنني، ثالث دراهم ثالثة
ليلة كل يف أفطر كبة وستني مئة ثلث أجزئها ثم عجنة، أعجنها ثم كسبًا، دوانق وأربعة

توقيت.25 وال حد بال آكل قال: هذا؟ وقتك يف أنت فكيف له: فقيل كبة، عىل
بًرشا أخاك إن له: فيقال فيأكل الطعام طيبات إليه يهدي الكرخي معروف وكان
أنا إنما قال: ثم املعرفة، بسطتني وأنا الورع، قبضه برش أخي فيقول: هذا. من يأكل ال
والتخري!25 واالعرتاض مايل صربت، جوعني وإذا أكلت، أطعمني إذا موالي، دار يف ضيف
بعضهم عند وهم متكربون، فيهم كان هذا ومع بالطعام، شغفهم عىل دليل كله فهذا
وقال ذل. املرقة انتظار قال: ولم؟ قيل: دعوة. أجيب ال أنا قائلهم: قال النفوس، أنقة من
دعوة تجب ال يقول: بعضهم وكان رقبتي. له ذلت غريي قصعة يف يدي وضعت إذا آخر:
الفضل لك ويرى عنده، لك كانت وديعة إليك سلم وأنه رزقت. أكلت أنك لك يرى من إال

منه.25 قبولها يف

ص٧٢. ج٤ القوت 24

ص٦١. ج٤ القوت 25
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الدعوات إجابة من بعضهم نفرة

مقبول، أكثره الطعام أدب من كتبهم يف الصوفية وضع ما بأن االعرتاف من مفر وال هذا،
واليمنع االجتماعية. الحياة بأوضاع برص عىل ويدل الذوق، وسالمة الفهم بحسن يشهد
بعد إال عليهم أو لهم نحكم ال فإنا واملوائد، األطعمة آداب تغري من نراه ما صحته من

آداب. زمن ولكل الفطرية، الحياة من عليه كانوا ما نتمثل أن
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درجات: ثالث إىل يقسمونه وهم وروحية، خلقية نظرة الصيام إىل الصوفية ينظر

العموم. صوم •
الخصوص. وصوم •

الخصوص. خصوص وصوم •

الخصوص صوم وأما الشهوة، قضاء عن والفرج البطن كف فهو العموم صوم أما
صوم وأما اآلثام، عن الجوارح وسائر والرجل واليد واللسان والبرص السمع كف فهو
سوى عما وكفه الدنيوية، واألفكار الدنية، الهمم عن القلب فصوم الخصوص خصوص

اإلحياء. من األول الجزء يف الغزايل عرب كما بالكلية، وجل عز هللا
الصائم به يفطر مما وحده، اللمس وال وحده، الرشاب وال وحده، الطعام وليس
من ذلك مع وليست الصيام بها ويفسد الصائمون بها يفطر أشياء فهناك الصوفية. عند
سوى فيما بالفكر الصوفية نظر يف صومه يبطل فالصائم الرشاب، أو الطعام أو اللمس
اآلخرة. زاد من ذلك لعّد للدين تراد دنيا إال الدنيا يف وبالفكر اآلخر، واليوم شانه عز هللا
يفطر ما لتدبري نهاره يف بالترصف همته تحركت من أن الصوفية بعض ويرى
بالرزق اليقني وقلة هللا بفضل الوثوق قلة من إال يقع ال ذلك ألن خطيئة؛ عليه كتبت عليه

املوجود.
أمور: بستة إال يتم ال الخصوص خصوص وصوم

القلب يشغل ما وإىل يكره، ما وكل يذم ما كل إىل النظر عن وكفه البرص غض األول:
هللا. ذكر عن وينهى
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الكذب عن وحفظه — بالهذيان عنه يعربون وهم — الفضول عن اللسان حفظ الثاني:
بذكر وشغله السكوت وإلزامه واملراء والخصومة والجفاء والفحش والنميمة والغيبة

القرآن. وتالوة هللا
أحاديث إىل يستندون وهم الصوم، تفسد الغيبة أن يرى من الصوفية ومن

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول عن مروية
اإلصغاء حرم قوله حرم ما كل ألن مكروه؛ كل إىل اإلصغاء عن السمع كف الثالث:
ِلْلَكِذِب اُعوَن ﴿َسمَّ فقال: السحت وأكل السمع بني سبحانه هللا سوى ولذلك إليه.
َوأَْكِلِهُم اْإلِثَْم َقْولِِهُم َعن َواْألَْحبَاُر الرَّبَّاِنيُّوَن يَنَْهاُهُم ﴿َلْوَال وقال: ْحِت﴾ ِللسُّ أَكَّالُوَن

ْحَت﴾. السُّ
وكف املكاره، عن وكفها والرجل، اليد من اآلثام عن الجوارح بقية كف الرابع:
عىل اإلفطار ثم الحالل عن للصوم معنى ال ألنه اإلفطار؛ وقت الشبهات عن البطن

الحرام.
من فما يمتلئ بحيث اإلفطار وقت الحالل الطعام من يستكثر ال أن الخامس:
النفس أهواء قهر به يراد فالصوم حالل، من ميلء بطن من هللا إىل أبغض وعاء
يقولون كما أو النفس أهواء وقهر الشيطان، هللا عدو قهر يقولون كما أو
الطعام ألوان من نهاره يف فاته ما فطره عند يتدارك ملن يتم ال الشهوة كرس

والرشاب.
أن بعد األكل يف يرسف من يهدد الذي الخطر عىل ينصوا أن الصوفية يفت ولم
الشهوات. انبعاث عىل ويساعد النفس قوة يضاعف ذلك يرون وهم معدته، تخوى

يأكل كان مما أكثر اإلفطار عند يأكل أن بالصائم يليق ال أنه الصوفية رأى ومن
الصيام، قبل مألوفها من النفس حرمان هو الصيام من الغرض ألن يصم؛ لم لو
بالصيام فاتها ما املعدة تعويض التعويض نية عىل اإلفطار عند معدته يمأل والذي

قليًال. إال الخري من لنفسه يرد لم
يدري ليس إذ والرجاء؛ الخوف بني مضطربًا اإلفطار بعد قلبه يكون أن السادس:

املمقوتني؟ من فهو عليه يرّد أم املقربني؟ من فهو صومه أيقبل
والرشاب بالطعام املفطر أما املكاره، اقرتاف هي الصوفية عند الصوم ومفسدات
مثل مثله باآلثام وأفطر والجماع األكل عن كف من أن وعندهم ذلك. من أخف فهو
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عليه؛ مردودة فصالته ذلك فعل ومن مرات، ثالث الوضوء يف أعضائه عىل مسح من
باألكل ويفطر املكاره عن بجوارحه يصوم الذي أما الغسل. وهو املهم ترك ألنه
ترك وإن األصل إلحكامه متقبلة فصالته مرة مرة أعضاءه غسل من مثل فمثله

الفضل.
واإلفطار اآلثام، عن الجوارح كف هو الصوم يف املهم أن العبارة برصيح ذلك ومعنى
الوضوء، آداب يف السنة تفوته بمن شبيه هو وإنما الصوفية، عند بيشء ليس بالطعام
وإن صيام عندهم آلثم وليس الصائمون له يعرض ما أخطر فهو باملآثم اإلفطار أما

والجوع. الظمأ قتله
رجال يخالفون بذلك وهم املعاني عند يقفون الصوفية نرى األحكام هذه تأمل وعند
شهوات عن الكف عىل موقوفة الصوم رشائط أو الصوم غاية يجعلون الذين الرشع

الحواس.
وقوف يرون وإنما ال، الصيام، ظواهر تهمهم ال الصوفية أن هذا معنى وليس

القلوب. أرباب إليها يتسامى ال سوقية غاية والعطش الجوع عند الصيام
عن النفس كف يرون ولكنهم الشهوات، كرس يف والجوع الظمأ أثر ينكرون ال هم

النفوس. إلصالح باب عندهم هي طاعة وكل الغايات، غاية اآلثام
الفضل يرجع وإليهم الروحية، باألنفاس الصوم أيام عطروا الذين هم والصوفية
التنغيم من مختلفة مسالك سلكوا وقد األناشيد، من الناس ألسنة عىل ساد ما نظم يف
وإليكم وكان» «كان باسم يعرف الذي الغنائي الفن يف منظوماتهم وكثرت والتطريب،

الطريف: الشاهد هذا

ب��ط��ال أن��ت ك��م إل��ى ط��ال ع��م��ره م��ن أي��ا
أث��ق��ال ده��رك ع��ل��ى ن��ق��ال ال��ده��ر ج��م��ي��ع
ق��اص��ي أن��ت وع��ن��ا ب��ال��م��ع��اص��ي ت��ب��ارز
إق��ب��ال ع��ن��دك وم��ا ب��ال��خ��الص وت��دع��و
إص��الح ع��ن��دك وم��ا ت��رت��اح ال��غ��ي��ب��ة إل��ى
ق��ال أو ق��ي��ل ق��د س��وى ص��اح ي��ا ي��رض��ي��ك وم��ا
ال��ل��وم م��ن ت��خ��ش��ى وال ال��ص��وم ف��ي ال��ط��رف ت��م��د
أف��ع��ال ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ال��ي��وم ف��ي م��ن��ك ل��ي��ك��ت��ب
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ف��رض��ا ص��وم��ه وك��م��ل ي��م��ض��ي ك��ي ال��ش��ه��ر ذا ف��ت��ب
أح��وال م��ن��ك وي��ص��ل��ح ي��رض��ى أن ال��ل��ه ل��ع��ل

الشاهد: هذا وإليكم

وق��ت��ه��ا ف��ه��ذا ان��ه��ض ت��وب��ه ت��ط��ل��ب ك��ن��ت إن
رم��ض��ان ف��رغ ي��ق��ال ل��ي��ال خ��م��س ف��ب��ع��د
ال��ع��م��ل زخ��اري��ف إال أودع��ت��ه وم��ا ي��رح��ل
ب��ال��خ��س��ران ع��ل��ي��ك ي��ش��ه��د ح��ي��ن ح��س��رت��ك وا
ف��اي��ت��ك ت��ح��ص��ل ت��ف��ط��ر ول��م��ا ن��ه��ارك ت��ص��وم
ال��خ��ذالن ه��و ه��ذا ال��ج��ائ��ع وت��ن��س��ى ت��ش��ب��ع
ع��ج��ب م��ن ق��ب��ول��ه وال��ص��وم غ��ي��ب��ه ص��ي��ام��ك ت��ق��ط��ع
اإلح��س��ان وت��رت��ج��ي ال��ع��ال��م ل��ح��وم ت��أك��ل
زل��ل م��ن ال��ج��وارح وال ل��س��ان��ه ي��ح��ف��ظ ل��ي��س م��ن
ج��وع��ان ال��ن��ه��ار ي��ق��ض��ي إال ال��ص��وم م��ن ل��ه م��ا
ال��س��ف��ر ق��ب��ل ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ودع ق��م ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه
غ��ض��ب��ان ع��ل��ي��ك وه��و ي��رح��ل ت��خ��ل��ي��ه وال
ن��ف��س م��ن أدن��ى ف��ال��م��وت ال��ص��ح��ي��ف��ة س��واد ب��ي��ض
ب��أم��ان غ��ًدا م��ن��ه ت��ح��ظ��ى إل��ه��ك وخ��ف

توديع يف املنشدون يتغنى التي املشهورة القصيدة ظهرت الصوفية رحاب ويف
رمضان:

رح��ي��ال ال��م��ق��ام ب��ع��د م��ن ون��وي��ت ن��زي��ًال ك��رم��ت ل��ق��د ال��ص��ي��ام ش��ه��ر
غ��ل��ي��ال ب��ال��ف��ؤاد م��ن��ا وش��ف��ي��ت وم��ؤدبً��ا ن��اص��ًح��ا ف��ي��ن��ا وأق��م��ت
س��ي��وال ال��خ��دود ف��ي ف��ت��ح��ك��ي ت��ج��ري ب��أدم��ع ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ي��ا ن��ب��ك��ي��ك
ج��م��ي��ال ي��زال ال ف��ع��ل وص��ن��ي��ع ع��ودت��ن��ا ال��ذي األن��س ع��ل��ى أس��ًف��أ
ق��ب��وال أراد ل��م��ن ف��ي��ه وال��ف��وز وال��ت��ق��ى وال��ص��ي��ان��ة األم��ان��ة ش��ه��ر
ت��ع��ط��ي��ال أن��س��ه م��ن ع��ط��ل��ت إذ وت��أس��ًف��ا ح��س��رة ال��م��س��اج��د ت��ب��ك��ي
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ت��ج��م��ي��ال ول��دان��ه��ا وت��زي��ن��ت ل��ق��دوم��ه ت��ف��ت��ح��ت ال��ج��ن��ان ف��ي��ه
ت��ذل��ي��ال ذل��ل��ت ق��د وق��ط��وف��ه��ا ب��ظ��الل��ه��ا أش��ج��اره��ا وت��ف��ي��أت

الفائق. الروض كتاب يف القارئ يجدها طويلة قصيدة وهي
رمضان: بشهر خاصة توسالت وللصوفية

عىل املساكني سفينة ووقفت بجنابك، الفقراء والذ ببابك، السائلون وقف إلهي،
ونعمتك. رحمتك ساحة إىل الجواز يرجون كرمك، ساحل

صيامه، يف أخلصلك من إال الرشيف الشهر هذا يف تكرم ال كنت إن إلهي،
وآثامه. ذنوبه بحر يف غرق إذا املقر للمذنب فمن

تقبل ال كنت وإن للعاصني؟ فمن الطائعني، إال ترحم ال كنت إن إلهي،
للمقرصين؟ فمن العاملني، إال

وجد برحمتك، فارحمنا املذنبون، عبيدك ونحن الصائمون، ربح إلهي،
الراحمني. أرحم يا برحمتك، أجمعني لنا واغفر ومنتك، بفضلك علينا

يقول: الذي كلوعة وحرسات تأوهات فيه ولهم

بلغه من بال أنعم وما القبول! خلع مواله عليه خلع من أحسن ما إخواني،
قبحه عليه وأحيص صيامه، عليه رد من أشقى وما ول! والسُّ املقصود غاية
ربه خدمة عىل نفسه شهوة وآثر وأعوامه، شهوره البطالة يف ومضت وآثامه،

وأيامه!! ساعاته ذهبت أن إىل

وترك والروح، القلب فرص من فرصة الصيام يرون الصوفية أن القول وجملة
من القلب يسلم أن عندهم واألصل الصائمون، فيه يفكر ما أهون هو والرشاب الطعام
الصوم يف أقوالهم كانت وكذلك والعدوان. البغي آفات من الجوارح تسلم وأن الزيغ

والصفاء. الرفق بمعاني مغمورة وآدابه
زار إن إال الصوم تحبيب يف الصوفية صنع ما مبلغ يتصور أن القارئ يمكن وال
يرجع طريفة تقاليد وهي والتهليل، والتسبيح الرتتيل يجد فهناك رمضان؛ يف املساجد
وإنما والحالل الحرام يشغلهم لم قوم وهم الصوفية، إىل وتثبيتها إقامتها يف الفضل
يدرك ال قدسية ترتيالت وأناشيدهم أحاديثهم فكانت الغناء لطف يف أرواحهم انغمست

القلوب. أرباب غري أرسارها
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فيوجبون الصوفية أما النية، من الصوم به ينعقد فيما يختلفون الرشيعة رجال إن
والنفوس. الرسائر فيه تطهر سنويًا موسًما كله رمضان ويرون لحظة، كل يف النية

عند يقفون ألنهم مزالق؛ ذلك يف ولهم الصوم، يفسد فيما يختلفون الرشيعة ورجال
الصوم ويرون النفس، بحساب فيشغلون الصوفية أما والرشاب. الطعام من املحسوس
بحديث نفسه يشغل ال عندهم والصائم والقلوب، النفوس تطهري يف األصول من أصًال
بالحقائق نفسه يشغل وإنما الصالحني، أشباه من العوام يفعل كما والجوع، الظمأ

والجربوت. العزة برب االتصال إىل ويتسامى الجدية،
الهالل إىل الصويف وينظر الحسية، للمعجزات فاتحة فرياه الهالل إىل العامّي ينظر
عند يفرح العامة من الصائم كان وإذا الروحية، املعاني من لطوائف فاتحة فرياه
حني إال الغروب عند يفرح ال الصويف فإن الطبيعية الحرية إىل سريجع ألنه الغروب؛
بالتفكري قلبه يأثم ولم نميمة، أو بغيبة لسانه فيه يدنس لم سعيًدا يوًما قىض أنه يوقن

الربانية. الحرضة سوى فيما
أرواح. بال أشباح عداهم ومن الناس، هم والصوفية الصوفية، صوم هو الصوم

النفس جماح كبح من واحدة لحظة إن النفوس؟ تهذيب يف الجوع فضل وما
يف العامي يقضيها يوم ألف من وأرشف أفضل والعقوق البغي شهوات عن وصدها

والجوع. الظمأ
الناس يتشهى وهل اآلثام. عن الصوم جانب يف بيشء ليس الطعام عن الصوم إن

األعراض!! يف الوقوع يتشهون ما بقدر الطعام
إقامة يف إال تعرف ال الصادقة العزيمة إن البطن؟ يتشهاها أكلة عن الكف هو ما

والرشاب. الطعام أطايب يتشهى مما أكثر الظلم يتشهى آدم ابن ألن العدل؛
الناس، إيذاء عن الكف هو األعظم الصوم البطون، صوم ال النفوس صوم الصوم

يقول: أن الصوفية لبعض صح هنا ومن

ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ش��ه��وره ف��ك��ل ال��دن��اي��ا ع��ن ص��ام ال��م��رء م��ا إذا
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فقال: التزوج يف الشعبي رجل استشار وقد الزواج، من ينفروا أن الصوفية عىل األغلب
وتزوج».1 هللا فاتق تصرب لم فإن تتزوج، وال هللا فاتق الباه عن صربت «إن

فيها.1 يل رجعة فال ثالثًا الدنيا طلقت إني فقال: تزوجت! لو دينار: بن ملالك وقيل
أسهل العزوبة مشقة فقال: تتزوج؟ وال عزبًا تبقى إالم الصالحني: لبعض وقيل

العيال.2 مصالح يف الكد مشقة من
تكاليف من هربًا الزواج من ينفرون فهم الصوفية، سياسة فيه األخري الجواب وهذا
يف الرغبة هو األصيل السبب ولكن املعاذير، ابتكار عىل بعضهم ذلك حمل وقد العيش،

البال. راحة
ولهذا بالنرصانية، تأسيًا العزوبة إىل يميلون كانوا اإلسالم قبل الصوفية أن والظاهر
امرأة؟ ألك عكاف، يا وداعة: بن لعكاف قال فقد الحرب، أشد يحاربهم الرسول رأينا
فالحق النصارى رهبان من كنت إن الشياطني، إخوان من إذن فأنت النبي: قال ال. قال:

النكاح».3 سنتنا فمن منا كنت وإن بهم،
سبق إن إال الحدة هذه بمثل يقع أن يمكن ال الرسول جانب من السؤال وهذا
التبتل إىل الدعوة تشبه آراء هذا لعكاف كان أنه ونرجح عكاف، حياة من بشواهد

والرهبانية.

ص٨٧. ج٢ األصفهاني محارضات 1

ص٧٧. الكشكول 2
ص١٨. ج٤ األخبار عيون 3
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أبي تزويج سبب أن حدثوا فإنهم الصوفية، أنفس يف املعنى هذا من يشء بقي وقد
عقد وقت حرض فلما أحمد ألبي لصديق ابنة خطب أصحابه من شابًا أن القالنيس أحمد
ذلك رأى فلما بابنته، يزوجه كان الذي الرجل ذلك من واستحيا الشاب، امتنع النكاح
أبي عىل النكاح وعقد عليه! فتمتنع بكريمته رجل يزوج هللا! سبحان يا قال: أحمد أبو
لها يكون أن املقدار من تعاىل هللا عند يل أن علمت ما وقال: رأسه البنت أبو فقبل أحمد،

زوج.4 مثلك
يف نعرب كما — املوقف إنقاذ يف القالنيس أدب هو لطيف معنى فيها الحكاية وهذه
أحمد أبي عند سنة ثالثني الفتاة تلك بقيت فقد غريبة كانت النتيجة ولكن — األيام هذه

بكر.4 وهي
ثانيًا. الصابئية ومن أوًال، النرصانية من جاء التبتل؟ هذا جاء أين فمن

خىص ربما منهم العابد فإن الصابئون وأما فمعروف، النرصانية يف التبتل أما
مجبوبًا، وعاش نفسه خىص املبارك ابن أن األخبار6 عيون من الرابع الجزء ويف نفسه5
خىص الذي وأن خطأ، األخبار عيون يف ما أن البحث بعد رأينا ولكنا صابئية، نزعة وتلك
هذا تصحيح إىل هدانا وقد الصويف، املبارك ابن وليس الصابي، املبارك أبو هو نفسه

الحيوان.7 من األول الجزء يف الصابئني عن الجاحظ كتبه ما الخطأ
وعندهم الثقال، التكاليف من أنفسهم يف كان بأنه يشعر الزواج عن الصوفية وكالم
هذا ويؤيد غرق،8 فقد له ولد فإذا السفينة ركب قد رجل مثل فمثله تزوج إذا الفقري أن
ويدخلوا اليسار ذوات يتزوجوا أن آدابهم من «وليس الزواج: آداب عىل نصوا أنهم املعنى
فيه رغبت وإن ينصفها، وأن مقلة بفقرية يتزوج أن الفقري أدب ومن نسائهم، رفق يف

منها».9 يرتفق ال أن غنية امرأة

ص١٩٩. اللمع 4
ص٥٧. ج١ الحيوان 5

ص٦٩. 6

ص٥٧. 7

ص١٩٩. اللمع انظر الثوري. وسفيان أدهم بن إبراهيم إىل القول هذا نسب 8

ص٢٠٠. اللمع 9
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الدنيوية، املغانم من والبعد النفس، واستقالل الكرامة، حفظ عىل ترتكز آداب وهذه
رغبت إن يقبلونها وإنما الغنية، املرأة إىل يتسامون وال فقراء، أنفسهم يتمثلون وهم

األحيان. بعض يف إليهم تميل الفتيات وكانت فيهم،
الطويس الرساج فإن األطفال، رعاية يف التقصري عنهم معروًفا كان أنه ويظهر

يقول:
ويجب تعاىل، هللا إىل عياله أمر يكل أن ولد له كان أو تزوج من آداب من «وليس

الحال».10 يف مثله يكونوا أن إال بفرضهم يقوم أن عليه
من يرون كانوا ناس إىل موّجه هو وإنما سبب، بغري يقع ال األدب هذا عىل والنص

هللا. إىل عيالهم أمر يكلوا أن التوكل
الرأي هذا مثل لقبول صالحون وهم منهم، وقع إن رأى، ضعف الصوفية من وهذا

الضعيف.11
حركة تشل التي األغالل من غل كأنه الزواج إىل ينظرون الصوفية أن القول وجملة
فالرجل الروحية، املعاني من والذرية الزواج يف ما إىل يفطن من منهم وقليل الروح،
رشف من تخلو ال الجهاد من أبواب أمامه تتفتح العيش مشاق يعاني الذي املتأهل
العزوبة إىل امليل يكون أن وأخىش والروح، الخلق لخربة ميدان األهل رعاية ويف ونبل،
إىل االنقطاع بدعوى عربة وال كذلك، إال يكون ال ولعله الحياة، تكاليف من وهلًعا جبنًا

هللا. إىل انقطاع أيًضا هو والذرية األهل بر يف فالسعي هللا،
روحية. وجوًها تصبح النية عند ولكنها املادية، الوجوه من كثري املرء أعمال ويف

والتسبيح. العزلة يف إال تكون ال العبادة أن يتوهم الذي هو النظر وقصري
األخالق، جواهر فيها تتبني املعامالت من لرضوب تعرًضا لألهل السعي يف أن عىل
فضل عندها يعرف الخلقية املحن من أبواب املعاش طريق عن بالنسا االتصال ويف

الخالل. الكريم الرجل
الجهاد، من يفرون أنهم يتذكروا أن عليهم ولكن الزواج، من يفروا أن للصوفية
مكاره تواجه أن التصوف كل التصوف إن واألطفال؟ لألهل السعي من أقىس جهاد وأي

ص٢٠٠. اللمع 10
تلك تلخيص نشأ ولم الزواج، يف الصوفية آراء عن مطول كالم ص١٤٨–١٧٧ ج٤ القلوب قوت يف 11

هناك. إليها فلريجع زيادة إىل حاجة يف كان فمن الفقرات، هذه يف أثبتناه عما تخرج ال ألنها اآلراء
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إىل االنقطاع يف رغبة أو السالمة، يف حبًا العزوبة إيثار أما هللا، رعاية عىل اعتماًدا العيش
والغافلني. الجبناء أعمال من فهو هللا،

كان وإن الزواج، يف الرتغيب يفته لم من الصوفية من أن إىل نشري أن الخري ومن
حنبل: بن أحمد يف يقول كان الحارث بن برش أن املكي حدث فقد املريدين، منه نفر
للنكاح واتساعه لنفيس، الحالل أطلب وأنا ولغريه لنفسه الحالل بطلب بثالث: عيلّ فّضل
الحارث بن برش أن ونقل لنفيس. الوحدة أطلب وأنا للعامة إماًما ُجعل وقد عنه، وضيقي
وأرشف عليني، يف درجة سبعني رفعت فقال: حاله عن فسئل وفاته بعد املنام يف رؤى
وجل عز ربي وعاتبني قال: وأنه املتأهلني،12 منازل أبلغ ولم األنبياء، مقامات عىل بي
أبو فعل ما له: قال الرؤيا صاحب وأن عزبًا، تلقاني أن أحب كنت ما برش، يا فقال:
عىل بصربه فقال: بماذا؟ الحالم: فقال درجة، سبعني فوقي رفع فقال: التمار؟ نرص

والعيال.13 بناته
أموت أيام عرشة إال عمري من يبق لم لو يقول: كان مسعود ابن أن فحدث ومىض
تناكحوا قال: هللا رسول وأن عزب، وأنا وجل عز هللا ألقى وال أتزوج أن ألحببت آخرها يف

والرضيع.13 بالسقط حتى القيامة، يوم األمم بكم مكاثر فإني تناسلوا
دهره، من برهة فيأباه التزوج عليه يعرض كان الصالحني بعض أن أيًضا وحدث
نومي يف رأيت فقال: ذلك سبب عن فسئل زوجوني! فقال: يوم ذات نومه من فانتبه
يقطع يكاد ما العطش من وبي املوقف يف الخالئق جملة يف وكنت قامت قد القيامة كأن
كذلك نحن فبينا قال: والكرب. والشمس الحر من العطش شدة يف الخالئق وكذلك عنقي،
من وأكواب فضة من أباريق وبأيديهم نور، من مناديل عليهم الجمع يتخللون الولدان إذ
قال: الناس. أكثر ويجاوزون الجمع ويتخللون الواحد، بعد الواحد يسقون وهم ذهب،
فينا لك ليس فقال: العطش. أجهدني فقد رشبة اسقني فقلت: أحدهم إىل يدي فمددت
املسلمني.14 أطفال من مات من نحن فقالوا: أنتم؟ ومن فقالت: آباءنا. نسقي إنما ولد،
أن عىل تدل نفسها األحالم وهذه الزواج، إىل دعوة هي األخبار هذه أمثال ورواية

الدينية. الوجهة من الزواج بأهمية يشعر كان من الصوفية من

ص١٥٣. ج٤ القلوب قوت 12

ص١٥٤. ج٤ القوت 13

ص١٥٥. ج٤ القوت 14
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تدل ملحة فهي والعيال، البنات عىل الصرب فضيلة من أحدهم إليه تنبه ما ولنقيد
األخالق. عالم يف األمور بعزائم برص عىل

والرجل الفناء، هي واحدة غاية إىل ينتهون وعزوبتهم زواجهم يف الصوفية أن عىل
الضعفاء، باألنباء يكاثر الرسول نظن وما متني، بنسل يأتي أن عليه يعرس الخامد الجائع
من إال ينجبهم ال وهؤالء الحصون، وتقيم الثغور تحفظ التي القوية بالذرية يكاثر إنما
الخواص. يف ال العوام يف األمم وذخرية الروح، صفاء يعرفوا أن قبل الجسم قوة يعرفون
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أدباألخوة

باألخوة الصوفية اهتمام

يرون وهم القليل، إال آدابها بيان يف منهم يفرط ولم اهتمام، أبلغ باألخوة الصوفية اهتم
والوداد، الصداقة أدب من امللل مختلف يف الحكماء سنه ما رعاية عن مسئولني أنفسهم
لم وإن الشعراء، بكالم ويتمثلون والروم، والفرس واليهود، النصارى عن أثر ما فريوون

والصالح. بالزهد املعروفني من الشعراء أولئك يكن
األخالق، رشائع من الصوفية سن ما أكثر يف مغمًزا يجد أن الناقد يستطيع وقد
فهؤالء تجريح، أو بغمز فكر إليه يمتد أن من أمنع األخوة أدب عن كتبوه ما ولكن
الصديق، قيمة يعرف من كالم فيها وكالمهم تفهم، أن ينبغي كما الصداقة فهموا الناس
يتكلمون الصوفية ألن عليهم؛ عيال املودة آداب يف كتبوا من أكثر إن قلنا إذا نبالغ وال
والوداد. األخوة عالم يف قدم عما القيامة يوم سيحاسب أنه يعتقد من كالم األلفة عن
بها صوروا التي الحماسة إىل انظر ولكن الصداقة، عن كالمهم يف الجديد أين تسأل فال
إىل تدعو أن املهم وليس اإلخاء، بحقائق الناس تعريف يف فضلهم لرتى املودة أوارص

القلوب. أعماق إىل بالفكرة تصل أن املهم ولكن فكرة،
فمشاكل واالجتماعية، الروحية الحياة يف الصداقة أهمية تأكيد إىل حاجة يف ولسنا
الجماهري عرفت ولو الناس، بني املودة عرى انفصام إىل أكثرها يرجع والجماعات األفراد

الشقاق. جراثيم من كثرية أصول النعدمت تتواد وكيف تتعامل كيف
صورة منه أخذت لو نود نفيس باب الصوفية مؤلفات يف والصحبة األخوة وباب
تمتع بديعة نكت واألقاصيص واألمثال الحكم من ففيه الثانوية، املدارس يف للمطالعة
االقتناع إىل النفوس لتوجيه يكفي ما األخوة أدب عن الصوفية كتب وفيما والروح. العقل
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تقويم عند املوازين يف يضوع مما تكون بأن جديرة وأنها أخالقية، مشكلة األخوة بأن
الرجال. ملكات

ينفع عمل األخوة

كان إذا وجل عز هللا يف األخوين إن قيل: ما الصوفية كالم من له تنبهت ما وأعجب
الذرية تلحق كما به يلحق وأنه مقامه، إىل معه اآلخر رفع اآلخر من مقاًما أعال أحدهما

كالوالدة.1 عمل األخوة ألن ببعض؛ بعضهم واألهل باألبوين
يعانيها التي للمشقات فهمهم عىل يدلنا وهو عجيب، وهللا هذا كالوالدة؟ عمل األخوة
ال العملية السياسة من رضوب إىل تحتاج تصورهم يف فاملودة األخوات، ينشئون من
وله ولده، يرعى الذي عن جهًدا يقل ال صديقه يرعى والذي الراشدون، إال عليها يصرب

واألطفال. األهل رعاية يف أجره يساوي اآلخرة يف أجر الصداقة رعاية من

الصوفية؟ عرف يف الصديق هو من

الصوفية؟ عرف يف الصديق هو من ولكن
فجوره، فتعلم الفاجر تصحب فال وجل، عز هللا خيش من إال أمني وال األمني، هو
مانك، مؤونة بك قعدت وإن صانك، خدمته إذا من صاحبك وليكن رسك. عىل تطلعه وال
وإن سدها، سيئة منك رأى وإن عدها، حسنة منك رأى وإن مدها، بخري يدك مددت وإن
قولك، صدق قلت وإن واساك، نازلة بك نزلت وإن ابتداك، سكت وإن أعطاك، سألته
حق ومن عللك. ويقبل زللك، ويسرت خللك، يسد من هو صديقك إن آثرك، تنازعتما وإن

الداّلة.2 وظلم الهفوة، وظلم الغضب، ظلم عن ثالث: عن له تتجاوز أن عليك الصديق
رجل ثانيًا وهو هللا، يخاف رجل أوًال فهو الصوفية، عرف يف الصديق هو ذلك

الحياء. وافر الصفح، كثري ألوف، مواس

ص١١٦. ج٤ القلوب قوت 1
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والصديق األخ

إىل تحتاج فال املودة أما مودة، إىل تحتاج والقرابة أمك، تلده لم لك أخ الصديق وهذا
أحب إنما فقال: صديقك؟ أم أخوك إليك، أحب أيما مرة: بن لحكيم قيل وقد قرابة،
عىل تتكلوا وال املودة، يف تقاربوا بني، يا صيفي: ابن أكثم وقال صديًقا،3 كان إذا أخي
لبثهم لطول جاءوه إذا الحسن إخوان يعرف البرصي الحسن بن هللا عبد وكان القرابة،4
يقول: ذلك علم إذا الحسن فكان الشيخ! تملوا ال لهم: فيقول بهم، شغله ولشدة عنده،
للدنيا5 تريدوني وأنتم وجل، عز هلل يحبوني هؤالء منكم، إيلّ أحب فإنهم لكع، يا دعهم
يذكرونا أهلينا ألن وأوالدنا؛ أهلينا من إلينا أحب إخواننا يقوالن: قالبة وأبو الحسن وكان

اآلخرة.6 يذكرونا وإخواننا الدنيا
القيمة عديمة القرابة وأخوة الدنيوية، املنافع ال الصالح العمل هو العالقة فأساس
ومكان. زمان كل يف الناس لجميع تصلح سليمة نظرة وهذه املودة، أخوة من عريت إذا

الحبيفهللا

الناس من لطائفه ينصب قال: أنه النبي عن روي وقد هللا، يف يكون أن الحب وأصل
ال وهم الناس يفزع البدر، ليلة كالقمر ووجوهم القيامة، يوم العرش حول كرايس
وال عليهم خوف ال الذين وجل عز هللا أولياء وهم يخافون، وال الناس ويخاف يفزعون،
ورواه وجل. عز هللا يف املتحابون هم فقال: هللا؟ رسول يا هؤالء من فقيل: يحزنون، هم
ووجوههم نور، لباسهم قوم عليها نور، من منابر العرش حول إن فيه: فقال هريرة أبو
صفهم هللا، رسول يا فقالوا: والشهداء، األنبياء يغبطهم شهداء، وال بأنبياء ليسوا نور،
هللا يف واملتزاورون تعاىل، هللا يف واملتجالسون وجل، عز هللا يف املتحابون هم فقال: لنا،
الخطايا عنهم تتحات بعض إىل بعضهم فهش التقوا إذا هللا يف املتحابون وهؤالء تعاىل7

ص١٢٢. ج٤ القوت 3

ص١٢٣. ج٤ القوت 4

ص١٢٤. ج٤ القوت 5
هذه من األفعال بعض يف تخفيًفا حذفت الرفع نون أن القارئ وليالحظ ص١٢٣، ج٤ القوت 6

الشواهد.
ص١٢٠. ج٤ القوت 7
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عرشه ظل يف هللا يظلهم هللا يف واملتآخيان يبس8 إذا الشتاء يف الشجر ورق يتحات كما
ظله.8 إال ظل ال يوم

يف جاء فقد يربها9» لنعمة أو يصلها، لرحم تكون ال «أن هللا: يف املحبة رشط ومن
فقال: ملًكا مدرجته عىل تعاىل هللا فأرصد أخرى، قرية يف هللا يف أخا زار رجًال أن األثر
له أو تصلها، رحم وبينه بينك هل قال: القرية. هذه يف يل أخا أردت قال: نريد؟ أين
إليك، هللا رسول فإني امللك: قال تعاىل، هللا يف أحببته أني إال ال، قال: تربها؟ نعمة عليك

فيه.9 أحببته كما أحبك قد وتعاىل تبارك هللا إن
الصالة تعدل لذة له اإلخوان ولقاء والتصايف. والتباذل التزاور يوجب هللا يف والحب

الليل.10 من والتهجد جماعة يف
الوجدانية. العالقات من الناس بني يقع ما وأرشف أفضل هو املودة من النوع وهذا

املذن الصديق نعامل كيف

أظهر من «يا املأثور بالدعاء يتأىس وأن الصداقة، حرمة يرعى أن املؤمن واجب ومن
إخوانه، حسنات فيظهر السرت»،10 يهتك ولم بالجريرة، يؤاخذ ولم القبيح، وسرت الجميل،
خطايا من فيه يقعون ما عىل السرت ويسدل سيئاتهم عن ويتجاوز مساويهم، ويسرت

وهفوات.
كان عما اآلخر ينقلب ثم هللا، يف أخاه يحب األخ يف الصحابة مذهب اختلف وقد
فأبغضه وتغري عليه كان عما انقلب إذا يقول: ذر أبو فكان ذلك؟ بعد يبغضه هل عليه،
عىل غلب شابًا أن حدثوا وقد ذلك، بخالف يقول الدرداء أبو وكان أحببته، حيث من
الشاب وأن فحسدوه، ويقربه األشياخ عىل يقدمه فكان الدرداء، أبو أحبه حتى مجلسه
فقال: أبعدته! لو وقالوا: وحدثوه الدرداء أبي إىل فجاءوا الكبائر من كبرية يف وقع
عمله أبغض إنما مثله: يف التابعني بعض وقال ليشء. صاحبنا نرتك ال ! هللا سبحان
بَِريءٌ إِنِّي َفُقْل َعَصْوَك ﴿َفِإْن عشريته: يف لنبيه وجل عز هللا قال وكذلك أخي. فهو وإال

ص١٢٠. ٤ القوت 8
ص١٢١. ج٤ القوت 9
ص١٢٢. ج٤ القوت 10
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لحمة للصداقة قيل وقد النسب، للحمة منكم بريء إني قل يقل: ولم تَْعَملُوَن﴾ ا مَّ مِّ
تدعه فال عليه كان عما وحال أخوك تغري إذا يقول: الدرداء أبو وكان النسب. كلحمة
فيه تطع وال أخاك، داو يقول: وكان أخرى، ويستقيم مرة يعوج أخاك فإن ذلك، ألجل
فإنه الذنب عند تهجره وال أخاك، تقطع ال النخعي: إبراهيم وقال مثله. فتكون حاسًدا
الزلة يزل العالم فإن العالم، بزلة الناس تحدثوا ال أيًضا: وقال غًدا. ويرتكه اليوم يركبه
بني املفرقون بالنميمة، املشاءون هللا عباد رشار قال: أنه الرسول عن وروى يرتكها، ثم

العيب.11 للربآء الباغون األحبة،
التسامح، يف غاية فهو الثاني الرأي أما وجه، وله املذنب، بقطيعة يقول األول فالرأي
صدورهم وتمأل الفسوق، لهم وتزين باإلثم، تغريهم املذنبني مقاطعة ألن حكيم؛ رأي وهو

األخالق. لفساد جراثيم وتلك الصالحني، عىل بالحقد
يسوس كيف ويعرف اإلنسانية، النفس يعرفضعف الذي هو حًقا الصالح والرجل
الشيطان غنمهم أن بعد الهدى لحزب ويغنمهم الرشد، إىل الغي من فينقلهم املذنبني

الضالل. لحزب مرة
حظ من هي وإنما الصوفية، جميع حظ من ليست الحكيمة النظرة هذه ولكن
عىل الغرية باسم يجتلب الذي املزيف الرشف كسب عن نفوسهم أغنتهم الذين أرشافهم

والدين. الخلق
يشغل وال قدمه، زلت من إنقاذ يف وهلة أول عند يفكر الذي هو النافع والرجل

والرصاخ. الصياح برتديد الواجب عن نفسه
أهل فأكثر األخالق عن يتحدثون ممن كثري أقدام تزلُّ الدقيقة النقطة هذه وعند
باستنكار أصواتهم تُسمع أن منافعهم ومن الذاتية، منافعهم عىل إال يغارون ال الغرية

والفسوق! اإلثم
أن واجبهم من أن للناس يخيل فهو شيطانية! حيل املزالق هذه يف وللشيطان
ترامت أو بأعينهم، رأوه منكر عن يسكتوا أن التهاون من وأن ويرصخوا، يصيحوا

عدوان. إىل وعدوانًا إثم، إىل إثًما فيضيفون ينطلقون وكذلك إليهم، أخباره
السرت. وحال الغضب، حال الحالني: بني باملوازنة إال الشيطان قهر إىل سبيل وال
من يبعد قد ولكنه العامة، رضا يضمن أن يستطيع أخوه يذنب حني غضبه يعلن فالذي

ص١٢١–١٢٢. ج٤ القلوب قوت انظر 11
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ويعرض واجتماعية، أدبية مصائب املذنب أخيه عىل يجر قد الغضب إعالن ألن هللا؛ رضا
قد الغضب وإعالن الناس، بمعاملة يعيشون ممن كان إذا للضياع، أهله ورزق رزقه
ينتهي وحني الغافلون. إال بها يستهني ال وخيمة عواقب ولذلك التشهري، إىل ينتهي
من عند الكبائر من ريب بال فهو الحال هذه مثل إىل املصنوع أو املطبوع الغضب

األخالق. دقائق يفهمون
مزايا وله والدين النبل عنوان وهو الرجال، بني الكرام أخالق من فهو السرت أما

كثرية:
يف ينصحه وأن أخيه، عورة يسرت أن املؤمن واجب ومن الرفق، عىل دليل أوًال فهو
املذنبني عىل السخط إظهار ألن النفس؛ نزاهة عىل شاهد ثانيًا وهو العالنية، يف ال الرس

واالستعالء. التسلط حب هي خفية شهوة إىل األحوال أكثر يف يرجع
كانت فإن العقل، حدود يف ذلك فليكن املذنبني عىل الغضب من بّد يكن لم فإن
الفضيلتني: بني ليجمع جهده الناصح بذل واملعاشية االجتماعية باملصالح متصلة الذنوب
وإن املعاش، شؤون من بأعماله يتصل ما لسالمة الرزين والسعي بالنصح، املذنب إنقاذ
نرتك أن األدب فمن الرشع يوجبها التي الذاتية التكاليف حدود يف واقعة الذنوب كانت

الغيوب. لعالم ذلك حساب
بكّف نقول ولكنا ال، يشاءون، كيف يذنبون الناس برتك نقول أنا هذا معنى وليس
لخصومه يختلق من األخالق أدعياء ومن وعدوان، ظلم النصح فأكثر الناصحني، عادية
يبكي واعظ إىل وينقلب األتقياء، ثياب فيلبس يميض ثم والعيوب، املساوئ من طوائف
يف سوق ولهم ويمسون دعواتهم، تروج هؤالء وأمثال التماسيح. بدموع الفضيلة عىل
شهداء الدنيا ويف مسموع، صوت ملفرتياتهم فيكون الزمن يفسد وقد األراجيف، عالم
وبدعوى واألخالق، الفضيلة عىل الحرص دعاوى الباطلة، الدعاوى هذه ضحية راحوا

حقوق. أهلها عىل وتضيع حقوق، تنتهب والخلق الفضيلة
خلًقا أخيه من كره إذا الرجل كان فقد الصوفية، كبار له تنبه به نقول الذي وهذا
النصيحة بني فرق لعمري وهذا املكي: قال صحيفة. يف كاتبه أو وبينه، بينه فيما عاتبه
تصح وقلما فضيحة، فهو العالنية يف كان وما نصيحة، فهو الرس يف كان فما والفضيحة،

شناعة.12 فيه ألن تعاىل؛ هلل النية فيه

ص١٢٦. ج٤ القلوب قوت 12
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قال: حني ذلك عن الغزايل أفصح وقد

ليشرتي أحدهما ونزل جبل، يف كانا عابدين أخوين أن اإلرسائيليات يف وروى
إىل واجتذبها وعشقها فرمقها اللحام عند بغية فرأى بدرهم، لحًما املرص من
من حياء أخيه إىل يرجع أن واستحيا ثالثًا، عندها أقام ثم فواقعها، خلوة
حتى عنه يسأل يزل فلم املدينة إىل فنزل بشأنه، واهتم أخوه فافتقده جنايته،
وأنكر ويلتزمه، يقبله وجعل فاعتنقه معها جالس وهو إليه فدخل عليه، ُدّل
شأنك علمت فقد أخي؛ يا قم فقال: منه، استحيائه لفرط يعرفه أنه اآلخر
لم ذلك أن رأى فلما هذه. ساعتك من أعز وال إيل أحب قط كنت وما وقصتك،

معه. فانرصف قام عينه من يسقطه

عنه، ريضهللا ذر أبي طريقة من وأفقه ألطف وهي قوم، طريقة فهذه الغزايل: قال
املعصية هذه ومقارف وأفقه ألطف هذا قلت ولم قلت: فإن وأسلم. أحسن وطريقته
فالقياس بعلة ثبت إذا الحكم ألن انتهاء؛ مقاطعته فتجب ابتداءً، مؤاخاته تجوز ال
مقارفة مع ذلك يستمر وال الدين، يف التعاون األخوة عقد وعلة بزوالها، يزول أن
إىل املفيض والتعطف واالستماله الرفق من فيه فلما ألطف كونه أما فأقول: املعصية؟
يف طمعه وانقطع قوطع ومهما الصحبة، دوام عند الحياء الستمرار والتوبة الرجوع
القرابة، منزلة ينزل عقد األخوة أن حيث فمن أفقه كونه وأما واستمر، أرص الصحبة
أيام يُهمل ال أن به الوفاء ومن العقد، بموجب الوفاء ووجب الحق، تأكد انعقدت فإذا
افتقر آفة به وأملت جائحة، أصابته وقد املال، فقر من أشّد الدين وفقر وفقره، حاجته
ليعان به يتلطلف يزال ال بل يهمل، وال ويراعى يراقب أن فينبغي دينه، يف بسببها
وهذا الزمان، وحوادث للنائبات عدة فاألخوة به، أملت التي الواقعة تلك من الخالص عىل
عىل فسريجع ومداومته خوفه إىل ينظر وهو تقيًا صحب إذا والفاجر النوائب، أشد من
حياء فيحرص العمل يف الحريص يصحب الكسالن بل اإلرصار، من ويستحيي قرب،

منه.13

ص١٨٦. ج٢ اإلحياء 13
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واإلغضاء الصفح فضل

فقده14 من خري الصديق فمعاتبة ذلك، يوجب ما جدَّ إذا صديقه يعاتب أن الصديق وعىل
اقتىض من أن وليتذكر عنه15 ويحلم له، ويشكر ألخيه، يصرب أن الرجل واجب ومن
أتعبهم؛ فقد منه يقتضون ما منهم اقتىض ومن ظلمهم، فقد منه يقتضون ال ما إخوانه
يتفضل حني يشيعه وأن صديقه، يزور أن وعليه عليهم.16 تفضل فقد يقتضهم لم ومن
ثالث، بعد إخوانكم تفقدوا يقول: عطاء كان فقد يغيب، حني عنه يسأل وأن بزيارته،

فذكروهم.17 نسوا وإن فأعينوهم، مشاغيل كانوا وإن فعودوهم، مرىض كانوا فإن

الصديق أدب

يسكت وأن وحرضته، غيبته يف الصديق عيوب ذكر عن الرجل يسكت أن األدب ومن
غرضه بذكر يفاتحه لم حاجة أو طريق يف رآه وإذا أحواله، عن والسؤال التجسس عن
يكذب أن إىل يحتاج أو ذلك عليه يثقل فقد وجهته، عن يسأله وال ومورده، مصدره من
إىل وال ألبتة، غريه إىل يبثها وال إليه، بثها التي أرساره عن يسكت أن األدب ومن فيه،
وأن الطبع، لؤم من ذلك فإن القطيعة، بعد ولو منها شيئًا يكشف وال أصدقائه، أخص
وال فيه. غريه قدح حكاية عن يسكت وأن وولده، وأهله أحبابه يف القدح عن يسكت
من ثم املبلِّغ، من أوًال يحصل به الرسور فإن عليه، الثناء من يسمع ما يخفى أن ينبغي
يكرهه كالم كل عن السكوت يحسن أنه القول وخالصة الحسد، من ذلك وإخفاء القائل،
منكر، عن نهي أو بمعروف، أمر يف النطق عليه وجب إذا إال وتفصيًال، جملة الصديق

السكوت.18 يف رخصة يجد ولم
أن بفطرته يحب فاملرء النفوس، بأرسار الصوفية برص عىل تدل اآلداب وهذه
صديق، أو أخ أرساره يتعقب أن ويسوءه الشخصية، شؤونه من كثرية بأشياء يحتفظ

ص١٢٦. ج٤ الوقت 14

ص١١٩. ج٤ القوت 15
ص١٢١. القوت 16

ص١٢٣. ج٤ القوت 17
ص١٧٨. ج٢ اإلحياء 18
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األخوة أدب

يف عليه أنت ما تفاصيل يعرف أن يف الحق تعطيه الصداقة أن يظن من الناس ومن
أخبارك، بعض عنه تطِوي أن الرعاية سوء من ويرى واملعاشية، الوجدانية شؤونك
وحاسدوك، أعداؤك به يهمس ما إليك ينقل أن عليه يفرض األدب أن يتوّهم من ومنهم
كانت عداوات بذلك تتأّرث فقد قبيح، وبعضها خطر بعضها عواقب لذلك أن وينىس
ومن املرشوع، الكفاح عن ويصده حيويته فيقتل الصديق عزم من ذلك يفل وقد خمدت،
وتلك وأبنائك، وأهلك ألحبابك واملالم بالنقد يتعرض أن حقه من أن يحسب من األصدقاء

حصيف. رجل فيها يقع ال الفضول من رضوب

املماراة ترك

الصديق، به يتكلم ما كل يف واملدافعة املماراة بتقبيح خاًصا اهتماًما الصوفية اهتم وقد
ترك ومن الجنة، ربض يف بيت له بني مبطل وهو املراء ترك من قال: الرسول أن وحدثوا
جعل وقد واجب، مبطًال تركه أن مع هذا الجنة. أعال يف بيت له بنى محق وهو املراء
وعىل الباطل. عن السكوت من النفس عىل أشد الحق عن السكوت ألن أعظم الفضل ثواب
املردود واحتقار والفضل. العقل بمزيد التميز إظهار إال املماراة عىل باعث فال الجملة
والجهل، بالحمق والشتم واإليذاء واالحتقار التكرب عىل يشتمل وهذا جهله، بإظهار عليه

هذا.19 إال للمعاداة معنى وال
األدبية حياتي يف عنه َغَفلُت وقد الصوفية، إليه دعا ما خري من األدب هذا أن وأشهد
يبقى أن قل هذا عرصنا يف األقالم حملة بأن أحكم وأكاد أصدقائي، جميع فأضعت
كلمات تقع القول وحرية النرش، وحرية النقد، وحرية الرأي، حرية فباسم صديق، لهم

األساس. من املودة عىل تأتي وعبارات
من ترتكب الفوائد هذه وباسم تعليمية، فوائد واملماراة الجدل يف أن أنكر وال
املبني. الخرسان من املودات رصوح انهدام يف ما نكران يمكن ال ولكن يباح، ال ما الشطط
من درًسا ألقى طالبًا فماريت املرصية الجامعة يف طالب وأنا قمت أني وأذكر
وأقبل فهمي منصور الدكتور األستاذ لها غضب عنيفة مماراة وكانت التمرين، دروس
األستاذ: فقال صديقي، فهو الطالب لهذا سوءًا أضمر ال إني فقلت: قسوة، يف يعاتبني

الصديق! الصديُق يعامل هكذا ما

ص١٨١. ج٢ اإلحياء 19
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

الحياة يف مرصًعا يوم كل شاهدنا ملا املماراة ترك يف الصوفية بأدب تأدبنا ولو
تصل ثم املماراة، نريان وتتقد الخالف يشبُّ األحزاب أكثر ففي واالجتماعية، السياسية
العداوات تستفحل حتى أيام إال هي وما وقود، إىل وقوًدا اللغط لها فيضيف الصحف إىل

األمثال. مرضب تآلفهم كان أصدقاء بني
وهذا أصدقاء ظلوا ثم والسياسة األدب ميادين يف تصاولوا ناًسا إن يقال وقد
هؤالء العنيف؟ الجدل يورثها التي الندوب من القلوب سالمة يضمن من ولكن صحيح،
العتب فيخفون يتجملون ولكنهم العهد، سال يف كانوا ما نحو عىل أصدقاء يظلوا لم

الوداد. ويظهرون

الخالف ترك

له: تقول صاحب وكل الخالف، برتك يوصون بل املماراة، بتقبيح الصوفية يكتفي وال
الشيطان لطيفة وهي فرقة، كل أصل والخالف بصاحب20 فليس إين؟ إىل ويقول بنا، قم
ما سنة خمسني الصوفية صحبت الخراز: سعيد أبو وقال هللا.20 يف املتحابني افرتاق يف
نفيس.20 عىل معهم كنت ألني فأجاب: ذاك؟ وكيف له: فقيل خالف، وبينهم بيني وقع

املمات وبعد الحياة يف الوفاء

وال يعلم ال حيث ومن غيبته يف لصديقه الرجل يكون أن وهو اإلخاء، رشوط من والوفاء
كما بعده من وألهله موته بعد له ويكون ومعارشته، شهوده يف له كان ما مثل يبلغه
ال سنة أربعني موته بعد عياله يف أخاه يخلُف من الصالحني من وكان حياته، يف له كان
فذهب دين، خيثمة أخيه عىل وكان ثقيًال دينًا ان ادَّ مرسوًقا إن ويقال: وجهه، إال يفقدون
وهو ًرسا مرسوق دين فقىض خيثمة وذهب يعلم، ال وهو خيثمة دين فقىض مرسوق
واستواء والشهادة، بالغيب املودة إخالص وجل عز هللا يف املؤاخاة حقيقة فمن يعلم. ال
ذلك يختلف لم فإذا والخلوة، الجماعة يف العالنية مع الرسِّ واعتدال اللسان، مع القلب
دخل وذلك املودة، يف وممازقة األخوة، يف مداهنة ففيه اختلف وإن األخوة، إخالص فهو

اإليمان.21 حقيقة مع يكون وال الدين، يف

ص١٧٧ .اللمع 20
ص١٢١. ج٤ القلوب قوت 21
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وال تعاىل، هللا يف مبتدع مؤاخاة تصح فال الناس؛ لجميع املودة يبذلون ال والصوفية
بني األخوة تصح وقد دنياه، ألجل غنيًا أحب فقري محبة وال فسوقه، عىل فاسق محبة
تعليم يف رجاء للعالم وكان النية، صحت إذا والطالح، الصالح وبني والجاهل، العالم

الطالح.22 تقويم يف أمل وللصالح الجاهل،
الغافلني، الجبابرة الناس: من أصناف ثالثة صحبة اجتنب هللا: عبد بن سهل وقال

الجاهلني.23 واملتصوفة املداهنني، والقراء
العداوة عند يوصون كما الحب يف بالقصد املحبة عند يوصون التحرز هذا ومع
بغيضك يكون أن عىس ما هونًا حبيبك أحبب عيل: عن روي بما عمًال البغض، يف بالقصد
عمر بقول وتأدبًا ما، يوًما حبيبك يكون أن عىس ما هونًا بغيضك وأبغض ما، يوًما
فال أحببت إذا تفسريه: يف أسلم وقول تلًفا، وبغضك كلًفا، حبك يكن ال الخطاب: بن
به يتلف أن تحب بغًضا تبغض فال أبغضت وإذا يحبه، باليشء الصبي يكلف كما تكلف

ويهلك.24 صاحبك

الناس لجميع املودة يبذلون ال الصوفية

عاقبة يحسن لم فمن خاتمة، حسن إىل يحتاج عمل وكل عمل، الصوفية عند واملحبة
ذلك.25 قبل عليه كان ما عنه وبطل الخاتمة، سوء أدركه الصحبة

والبغض الحب يف القصد

بأن نجيب فإنا األخوة؟ أدب يف القول بإطالة الصوفية تفرد كيف القارئ: سأل فإن
املعنوية، الشواغل عن الكالم من اإلكثار إىل بهم مال املادية الشواغل من حياتهم فراغ
واأللفة الصحبة آداب لتأمل الوقت من متسًعا يجد املعاش هموم من البال الخيل والرجل
الوجدانية، النوازع عن فينرصفون الدنيوية شواغلهم تكثر الذين أما الرجال، ومعاملة

الناس. إىل التودد بأدب يتصل فيما واإلشارات الخواطر دقائق إىل يلتفتون وال

ص١٢٥. ج٤ القوت 22
ص١٧٩. اللمع 23

ص١١٨. ج٤ القوت 24

ص١١٧. ج٤ القوت 25
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

األخوة أدب يف القول بإطالة الصوفية تفرد كيف

تخلو ال مودة وهي األغراض، عن املنزهة املودة عند يقفون الصوفية أن هذا إىل يضاف
مكنون. لغرض إال التحية يبذلون ال الذين املنافع، أهل من املشغولني قلوب لها

الحياة، شواغل من أشتات بني موزعة وخواطرنا هذا نكتب أنا القارئ وليتذكر
فيما عالئقهم أن املؤكد ومن يدركون، كانوا ما نحو عىل الصوفية أغراض ندرك فلسنا
عند ألفتهم يف يقفون ملن تتيرسَّ ال واملرسات املتع من رضوبًا إليهم تجلب كانت بينهم

واملعاشية. الرسمية الحدود
لهم تكون أن والضجيج الصخب عيش يعيشون من عىل يعرس كيف أدري ولست
ظالل يف والصفاء األنس روح ليتنسموا وقت إىل وقت من إليها يخلون روحية جوانب

األمني! واإلخاء املودة
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احلباحلباحلب!

الحب يف الصوفية بداية

املعاني أسماء من كلمة أعرف فما الصورة، هذه عىل الفصل هذا عنوان يكون أن يجب
تدور الصوفية أناشيد أن نتذكر أن ويكفي الحب، كلمة شغلتهم كما الصوفية شغلت
الحب؛ بسبب إال يفسد وال الحب، بفضل إال يصلح ال التصوف وأن الحب، حول كلها

الناس. أولئك حياة يف واآلخر األول هو فالحب
الحب إىل ترقوا ثم الحيس، بالحب حياتهم ابتدأوا الصوفية أن عندي الظن وأغلب
من الحرمان حالة يف سيما وال معقول؛ التصوف إىل الجمال حب من واالنتقال الروحي،
بأصحابه يصري ثم والعفاف، والتجمل التصون آثار من يكون قد والحرمان املحبوب،
األغلب يف فهم العذريون كان وكذلك والحنني، األنني غري منهم ترى فال الضعف إىل

األحوال.1 أكثر يف الروحية املعاني عىل اإلقبال بداية هو الحّيس والضعف ضعفاء،

الصويف وذلك اإلله، عشق إىل قنطرة هو الحسان وصور الغلمان عشق بأن رصح من الصوفية من 1

أطروحة (انظر عليه. الدين رجال ثورة أسباب من كان الرصيح الرأي وهذا الشريازي، الدين صدر هو
ص٢٥.) الزنجاني، هللا عبد أبي

الوجود، بوحدة القائلني من الرجل كان فقد إليه، يرمي ما يفهموا لم عليه ثاروا الذين أن والواقع
ألهم الذي هو فيها التأمل كان وربما الوجودية، الوحدة يف العنارص أنفس من الجميلة والصور

الوجود. بوحدة القول أو بالحلول القول فتنة الصوفية
تربية رأينا يف هو الجمال إىل فامليل االختالف، بعض الشريازي به يقول عما يختلف به نقول وما
الوصول؛ سبيل يف أساسية خطوة الشريازي عند وهو املعقول، إىل املحسوس من باالنتقال تنتهي للذوق



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

معاني من عليهم يظهر فيما الرس هو الشباب مطلع يف بالحب الصوفية وتمرس
باهلل الصورة: جميل لغالم قال اإلشبييل جابر ابن تالمذة حد أن حدثوا وقد الظرف،
كذا. هذا يل قال سيدي، يا له: وقال الشيخ إىل الغالم فشكاه رمقي. تمسك قبلة أعطني
أن كفاك ما الثقالة؟ هذه فما الشيخ: فقال ال. فقال: طلب؟ ما وأعطيته الشيخ: له فقال

أيًضا؟!2 به تشتكي حتى حرمته
والصالح. بالزهد املعروفني من هذا جابر ابن وكان

ويحدثهم يكلمهم وهو متعبدون قوم ومعه الجمار يرمي الصويف حازم أبو وخرج
بجمالها، وألهتهم وجهها بحسن الناس فتنت قد حارس بامرأة هو فإذا عليهم، ويقص
هللا فاتقي مناسكهم؛ عن وشغلتهم الناس فتنت وقد حرام، بمشعر إنك هذه، يا لها: فقال
.﴾ ُجيُوِبِهنَّ َعَىلٰ ِبُخُمِرِهنَّ بَْن ﴿َوْليَْرضِ العزيز: كتابه يف يقول وجل عز هللا فإن واسترتي،

الشاعر: فيهن قال الالتي من إني حازم، أبا يا فقالت:

م��ه��ل��ه��ال ب��رًدا ال��م��ت��ن��ي��ن ع��ل��ى وأرخ��ت وج��ه��ه��ا ح��ر ع��ن ال��خ��ز ك��س��اء أم��اط��ت
ال��م��غ��ف��ال ال��ب��ريء ل��ي��ق��ت��ل��ن ول��ك��ن ح��س��ب��ة ي��ب��غ��ي��ن ي��ح��ج��ج��ن ل��م ال��الء م��ن

بالنار. هللا يعذبها أال الحسنة الصورة لهذه هللا ندع تعالوا ألصحابه: حازم أبو فقال
أهل يا أرقكم ما فقال: الشعبي ذلك فبلغ يؤمنون، وأصحابه يدعو حازم أبو فجعل

هللا!3 لعنة عليك اعزبي لقال: العراق قرى من كان لو وهللا أما وأظرفكم! الحجاز
حجازيٍّا. ظرًفا يكون أن قبل صوفيٍّا ظرًفا ذلك نرى ونحن

بأن يعتذر من وفيهم الغرامية بالعالقات محنتهم يعرفون أنفسهم والصوفية
فيقول: إلهية لحكمة إال قلوبهم يغز لم الهوى

من بطاعة أنفسهم ليأخذوا بالهوى الناس امتحن إنما ثناؤه جل هللا إن
قدر عىل بذلك فيستدلوا رضاؤه، ويرسهم سخطه عليهم وليشق يهوونه،

واملعقول. املحسوس من يتكون الذي املطلق الجمال من جزءًا املحسوس الجمال كان إذ
وأرصح. منا أجرأ الشريازي أن والظاهر

ص٣٢٢. ج٢، الطيب، نفح 2

ص٢٤١. املحبني، وروضة ص١٢٩، والكشكول، ص١٥٢، ج١، اآلداب، زهر 3

564



الحب! الحب الحب

إليهم، محتاج غري خالقهم وهو نظري، وال له مثل ال كان إذ وجل؛ عز هللا طاعة
سواه من طاعة أنفسهم عىل أوجبوا فإن عليهم، ممتنٍّ غري مبتدئًا ورازقهم

رضاه.4 يتبع بأن أحرى تعاىل هو كان

الصوفية ظرف

عن أدهش الحب استوىل إذا ويقولون: الحيس، بالحب الروحي الحب يقيسون وهم
يف كان قال: املحب سمنون أن ويذكرون ذلك، عىل شاهد أعدل والتجربة األلم، إدراك
حيًسا، لها يصنع الرجل فجلس فاعتلت، الحب، غاية يحبها جارية له رجل جوارنا
امللعقة وسقطت الرجل فدهش آه. الجارية: قالت إذ القدر يف ما يحرك هو فبينا
يحس ال وهو أصابعه، لحم تساقط حتى بيده القدر يف ما يحرك وجعل يده، من

بذلك.
حب يف به يصّدق قد وأمثاله فهذا — الصوفية أنصار من وهو — العاميل قال
البرص من أصدق الباطنة البصرية ألن أوىل؛ الخالق حب يف به والتصديق املخلوق،
وكل البحت، الخالص الجمال فإنه جمال، كل من أوىف الربوبية الحرضة وجمال الظاهر،

ناقص.5 مختلط فهو العالم يف جمال

الروحية والعواطف الحسية النوازع بني

الصويف األعور الفتح أبو سمع وقد الروحية، العوارف أرباب ألسنة هم الصبوات وشعراء
البيت: هذا

ب��ال��ح��ج��ج ال��ن��اس ي��أت��ي ي��وم ح��ج��ت��ن��ا ال��م��أم��ول وج��ه��ك

حركوه املجلس انقىض فلما وسقط، عليه أغمي أن إىل صدره ودق وصاح فتواجد
ودفنوه. فغسلوه ميتًا، فوجدوه

ص١٨. الزهرة، كتاب 4

ص٢٦٣. الكشكول، 5
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بن الصمد عبد هو فاجر لرجل قطعة من هو صوفيٍّا رجًال قتل الذي البيت وهذا
يقول: الذي املعذل

ال��م��ه��ج ع��ل��ى س��ل��ط��ان ل��ك وال��غ��ن��ج ال��دل ب��دي��ع ي��ا
ال��س��رج إل��ى م��ح��ت��اج غ��ي��ر س��اك��ن��ه أن��ت ب��ي��تً��ا إن
ب��ال��ح��ج��ج ال��ن��اس ي��أت��ي ي��وم ح��ج��ت��ن��ا ال��م��أم��ول وج��ه��ك

يف لهم ما إىل نقلوه حجتنا املأمول وجهك قالوا: إذا «والصوفية حجلة: أبي ابن قال
املعاني».6 من ذلك

الدالل: هجر يف زهري البهاء قول األنطاكي ونقل

ح��ادث ال��ع��ت��ب ل��ذاك س��ب��بً��ا أج��د ف��ل��م ال��ح��ب��ي��ب ع��ت��ب
ال��ح��وادث ت��غ��ي��ره م��م��ن أن��ه أع��ل��م ك��ن��ت م��ا

والبهاء اإلشارات، من يناسبه ما يأخذ وكل للعارفني، كالم االصل هذا ويف قال: ثم
البكري الدين شمس الشيخ الوقت عارف موالنا سمعت فلقد هذا، مثل عليه يكثر ال زهري

عارف».7 لسان ذا أو عارًفا، إماًما كان إنه يقول: مدده هللا أدام
املعاني عن فيعرب يتكلم إنه أي اللسان؛ عارف أو القلب عارف هذا عىل زهري فالبهاء

الصوفية. شاء إن الرجل ذلك الشعراء وكل حسية، بألفاظ الروحية
يف لهم وقع كالذي والتجريح، بالنقد الحسيني أخيلة يتعقبوا أن لهم يروق وقد
يريهم بأنه النوم تخصيص إن قالوا: إذ الخيال؛ طيف لريى حبيبه غيبة يف ينام من لوم
افرتق وإن الروحان تفرتق لم تمكنت إذا الحال فإن مودتهم، يف بنيِّ نقص أحبتهم
إحضاره عىل االستعانة عن مستغن حال كل عىل لصاحبه املشاهد فاملحب الشخصان،

الخيال».8 برؤية

١٢٩١هـ. سنة طبع األسواق، تزيني هامش عىل ص٧٠، ج٢، الصبابة، ديوان 6

ص٦٦. ج٢، األسواق، تزيني 7

ص٢٥٩. الزهرة، 8
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واملحبني الحب يف املؤلفني جمهور نرى ونحن تقييد، إىل اللمحة هذه تحتاج وكيف
الحمامة، طوق صاحب حزم وابن الزهرة، صاح داود فابن صوفية، نزعة من يخلون ال
نفحات فيهم أولئك كل األسواق، تزيني صاحب واألنطاكي الروضة، صاحب القيم وابن
إىل تحتاج ال التي األمور من لهم يظهر والروحية الحسية النزعة بني والجمع صوفية،

تأويل. وال جدل
يؤيده ثم الحسية الصبوة يف األدب يذكر فهو طريف؛ مذهب هذا يف القيم والبن
محبوبه نظر عند إغضاؤه الحب عالمات ومن يقول: كأن الروحية العالقة يف باألدب
صدره؛ يف وعظمته منه، وحياته له، مهابته من وذلك األرض، نحو بطرفه ورميه إليه،
الطرف خافض يكون بل إليهم، النظر يحد وهو يخاطبهم من امللوك يستهجن ولهذا
َوَما اْلبََرصُ َزاَغ ﴿َما اإلرساء: ليلة يف رسوله أدب كمال عن مخربًا تعاىل قال األرض، إىل
ما إىل متجاوًزا طمح وال شماًال، وال يمينًا يزغ لم البرص فإن األدب؛ غاية وهذا َطَغٰى﴾،
للمصيل ملسو هيلع هللا ىلص النبي نهي اشتد ولهذا ذلك؛ وراء ما إىل كاملتشارف عليه ومقبل رائيه، هو
املحبوب ذكر كثرة املحبة عالمات ومن يقول: وكان الخ.9 … السماء إىل برصه يزيغ أن
هللا أمر ولذلك ولسانه، بقلبه ذكره من أكثر شيئًا أحب فمن وحديثه، بذكره واللهج
تعاىل: فقال يكونون ما أخوف بذكره وأمرهم األحوال، جميع عىل بذكره عباده سبحانه
واملحبون تُْفِلُحوَن﴾، لََّعلَُّكْم َكِثريًا اللَّـَه َواذُْكُروا َفاثْبُتُوا ِفئًَة َلِقيتُْم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

قال: كما األعداء، ومالقاة املخاوف وقت أحبابهم بذكر يفتخرون

ال��س��م��ر ال��م��ث��ق��ف��ة م��ن��ا ن��ه��ل��ت وق��د ب��ي��ن��ن��ا ي��خ��ط��ر وال��خ��ط��ي ذك��رت��ك

املحبة فعالمة قرنه؛ مالق وهو يذكرني عبدي كل عبدي إن اإللهية: اآلثار بعض ويف
محبوبته: يف املحبني بعض قال كما والرهب، الرغب يف املحوب ذكر الصادقة

أت��وق��ع10 وال��ذي وأرج��و أخ��اف وال��ذي وال��ش��ر ال��خ��ي��ر ي��ذك��رن��ي��ك

ص٢٥٢. املحبني، روضة 9

ص٢٨٣. املحبني، روضة 10
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الدينية الحيسباملعاني الحب تأييد

يف الرس هو هذا أن فألذكر الشباب، مطلع يف الحيس الحب عرفوا الصوفية أكثر إن قلت:
يحنون فظلوا واملعنوية، الحسية الشهوات بني التفرقة عند منهم فريق عىل األمر التباس
الطائفة هذه تسرتت «وإنما املعقول الجمال إىل يقربهم أنه بحجة املحسوس، الجمال إىل
ظنوا أن إىل األمر ببعضهم آل حتى واستدالًال، عربة تنظر أنها وأوهمت وشهواتها، لهواها
وتعاىل سبحانه هللا أنا ويزعمون اإللهي، الجمال إىل ينظرون ألنهم عبادة؛ نظرتهم أن
وقع كما هللا، إىل طريًقا هذا ويجعلون الجميلة، الصورة تلك يف يظهر النصارى قول عن

والسلوك».11 املعرفة يدعي ممن كثرية طوائف فيه
إىل النظر باب أنفسهم عىل سدوا قد املتصوفة أكثر أن الجوزي ابن رأي ومن
بالتعبد واشتغلوا مخالطتهن، عن وامتناعهم مصاحبتهن، عن لبعدهم األجانب النساء
إبليس فأمالهم الزهادة، وقصد اإلرادة، وجه عىل لهم األحداث صحبة واتفقت النكاح، عن
بالصوفية تشبهوا ناس وهم القوم أخبث األول: القسم أقسام: عىل ذلك يف وهم إليهم،
الربوبية، بمعنى فيها حل أجساًما اصطفى تعاىل الحق أن ويزعمون بالحلول، ويقولون
الثالث: والقسم الفسق، ويقصدون ملبسهم يف بالصوفية يتشبهون قوم الثاني: والقسم
عند الخري اطلبوا الرسول: عن روي بما واستئناًسا املستحسن، إىل النظر يستبيحون قوم
إىل والنظر املاء، إىل والنظر الخرضة، إىل النظر البرص: تجلو ثالثة وقوله: الوجوه، حسان
يقولون: قوم الرابع: والقسم هللا. رسول عن لهما أصل ال حديثان وهما الحسن. الوجه
ابن رأي يف وذلك النظر، يرضنا فال اعتبار، نظر ننظر وإنما شهوة نظر ننظر ال نحن

محال.12 الجوزي

عشق بأن القول إىل مسبوق الشريازي الدين صدر أن يظهر هذا ومن ص١٣٤ املحبني روضة 11

الوجود. واجب عشق إىل قنطرة الجمال
ص٢٦٤–٢٦٦. إبليس تلبيس 12
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باألحداث الصوفية فتنة

عليها وعلق غريبة، حكايات عنهم فنقل الصوفية، بتعقب نفسه الجوزي ابن شغل وقد
من نماذج عرض من لنا بد وال واألخالق، النفس علم بدقائق برص عىل تدل تعليقات
مظهر فهو عليه أو للتصوف كتب ما وكل التصوف، ثمرات من ثمرة ألنها مالحظاته؛

والذوقية. العقلية الحياة يف آثاره من
الغنوي النرص أبي مع جالًسا كنت قال: الحنفي الزبري بن هللا عبد أن بسنده نقل
دنا حتى عليه واقعتني عيناه تزل فلم جميل غالم إىل فنظر العابدين، املربزين من وكان
من أروى علني وقفت إال املنيع، وسلطانه الرفيع، وعزه السميع، باهلل سألتك فقال: منه
الكريم املجيد، الحكيم باهلل سألتك له: فقال ليميض ذهب ثم قليًال فوقف إليك. النظر
ذهب ثم ويصوبه، إليه النظر د يصعِّ فأقبل ساعة، فوقف وقفت! ما إال املعيد، املبدئ
وقفت! إال يولد، ولم يلد لم الذي الصمد، الجبار األحد، بالواحد سألتك فقال: ليميض.
السميع الخبري، باللطيف سألتك فقال: ليميض، ذهب ثم طويًال، إليه فنظر ساعة فوقف
إىل رأسه أطرق ثم إليه ينظر فأقبل فوقف وقفت! إال نظري، له ليس وبمن البصري،
بنظري هذا ذكرني قد فقال: يبكي وهو طويل بعد رأسه فرفع الغالم، ومىض األرض،
نفيس ألجهدن وهللا التحديد، عن وتعاظم التمثيل، عن وتقدس التشبيه، عن جل وجًها
من أردته ما إىل أصري حتى ألوليائه، ومواالتي أعدائه، جميع بمجاهدتي رضاه بلوغ يف
النار يف وحبسني وجهه أراني قد أنه ولوددت العظيم، وبهائه الكريم، وجهه إىل نظري

عليه. غىش ثم واألرض، السموات دامت ما
الخيف مسجد يف الصويف حسان بن محارب مع كنت قال: أحدهم أن بسنده ونقل
أنكرته، نظًرا إليه ينظر محاربًا فرأيت املغرب أهل من غالم إلينا فجلس محرمون، ونحن
رأيتك وقد حرام، مشعر يف حرام بلد يف حرام شهر يف محرم إنك قام: أن بعد له فقلت
القلب شهواني يا هذا، تقول يل: فقال املفتون! إال ينظره ال نظًرا الغالم هذا إىل تنظر
هي؟ وما فقلت: ثالث؟ إبليس رشك يف الوقوع من منعني قد أنه تعلم ألم والطرف!
جاثم وأنا عيل يطلع أن تعاىل هللا من الحياء وأعظمها اإلسالم. وعفة اإليمان، رس فقال:

علينا. الناس اجتمع حتى صعق ثم عنه، نهاني منكر عىل
الحادثتني: هاتني عىل التعليق يف الجوزي ابن يقول وهنا

وإىل بالتنزيه، تلفظ وإن التشبيه، إىل ورمزه األول األحمق جهل إىل انظروا
نفس أن علم ما فقط، الفاحشة هي املعصية أن ظن الذي الثاني هذا حماقة
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شهوة تكذبها الت بدعواه الطبع أثر نفسه عن ومحا يحرم، بشهوة النظر
النظر.13

هللا: أرض يف جواًال وكان األندليس الكميت ألبي قلت قال: بعضهم أن بسنده وروى
وكان مهرجان، له يقال منهم رجًال صحبت فقال: الصوفية من رأيت ما بأعجب حدثني
قام الليل جاء إذا وكان يفارقه، ال جميًال غالًما معه فرأيت وتصوف، فأسلم مجوسيًا
حتى جانبه، إىل فينام يعود ثم له، قدر ما فيصىل فزًعا يقوم ثم جانبه، إىل ينام ثم فصىل
تعلم إنك اللهم وقال: يديه رفع ثم أوتر، يسفر كاد أو الصبح أسفر فإذا مراًرا، ذلك فعل
وأن معصية، الحفظة فيه عيل كتبت وال فاحشة، فيه أقرتف لم سليًما مىضعيل الليل أن
يا يقول: ثم لتدكدكت، باألرض كان أو لتصدعت، الجبال حملته لو بقلبي أضمره الذي
لآلثام، والتعرض الحرام، طلب عن هللا خوف منعني فقد فيك، مني كان بما اشهد ليل
األحباب! فيه تجمع يوم يف بيننا تفرق فال تقى، عىل بيننا تجمع أنت سيدي! يقول: ثم
هممت فلما منه. القول هذا وأسمع ليلة، كل يف ذلك يفعل أراه طويلة مدة معه فأقمت
وسمعتني؟ فقال: وكذا كذا الليل انقىض إذا تقول سمعتك له: قلت عنده من باالنرصاف
لكان رعيته من سلطان داراه لو ما قلبي من ألداري إني أخي يا هللا فو قال: نعم! قلت:
العنت نفسك عىل تخاف من صحبة إىل يدعوك الذي وما فقلت: له، باملغفرة حقيًقا هللا

قبله؟ من
قال: الصويف حمزة أبا أن بسنده ونقل

وعال الفتى فمات طويلة، مدة غالًما يصحب الصوفية من فتى املقدس ببيت رأيت
طال لقد يوًما: له فقلت والكمد، الضنى من وعظًما جلًدا صار حتى عليه الغالم حزن
أجل رجل عن أسلو كيف فقال: أبًدا بعده تسلو ال أنك أظن حتى صديقك، عىل حزنك
خالل يف الفسوق نجاسة عن وصانني أبًدا، عني طرفة معي يصيبه أن وجل عز هللا

والنهار. الليل يف معه وخلواتي له صحبتي
القصتني: هاتني عىل التعقيب يف الجوزي ابن ويقول

فتجعلوا بداياتها لهم فحسن الفواحش إىل معه ينجذبون ال إبليس رآهم قوم هؤالء
فإن الفاحشة، عن صدها يف النفس مقاومة عىل وعزموا واملحادثة، والصحبة النظر لذة

.٢٦٧ ص٢٦٦، إبليس تلبيس 13
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بغريه، ال تعاىل باهلل شغله يكون أن ينبغي الذي القلب اشتغل فقد ذلك لهم وتم صدقوا
يف الطبع بمجاهدة اآلخرة يف ينفع بما القلب فيه يخلو أن ينبغي الذي الزمان ورصف
بغض أمر وجل عز هللا فإن الرشع، آداب عن وخروج جهل كله وهذا الفاحشة، عن كفه
مثل وما منه، يخاف شائب من تعاىل هلل القلب ليسلم القلب، إىل طريق ألنه البرص؛
وحاربها فأثارها تراه، ال عنه متشاغلة وهي غيضة يف سباع إىل أقبل من كمثل إال هؤالء

يهلك.14 لم إن جراحه من سالمته بعد فيا وقاومها،
فلم بحدث فابتيل كبري صويف فارس ببالد كان أنه فذكر الجوزي ابن واستطرد
وكان الهمة، هذه عىل ندم ثم وجل، عز هللا فراقب فاحشة، إىل دعته أن نفسه يملك
ورمى السطح صعد الندامة أخذته فلما املاء، من بحر منزله ووراء عال مكان عىل منزله
البحر. يف فغرق أَنُفَسُكْم﴾ َفاْقتُلُوا بَاِرئُِكْم إَِىلٰ ﴿َفتُوبُوا تعاىل: قوله وتال املاء، إىل بنفسه
األمرد، هذا رؤية من املسكني هذا درج كيف إبليس إىل انظر الجوزي: ابن قال
رأى فلما الفاحشة، عىل حرضه أن وإىل قلبه، من املحبة مكن أن إىل إليه، النظر وإدمان
يعزم، ولم بالفاحشة هم ولعله نفسه، فقتل نفسه قتل بالجهل له حسن استعصامه
ندم إنه ثم نفوسها، به حدثت عما ألمتي عفى السالم: عليه لقوله عنها معفو والهمة
إرسائيل، بنو فعل كما نفسه قتل الندم تمام من أن إبليس فأراه توبة، والندم همته عىل
تَْقتُلُوا ﴿َوَال تعاىل: بقوله عنه نهينا ونحن أَنُفَسُكْم﴾ ﴿َفاْقتُلُوا تعاىل: بقوله أمروا فأولئك
تردى من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الصحيحني ويف عظيمة، بكبرية أتى فلقد أَنُفَسُكْم﴾

أبًدا.15 فيها مخلًدأ خالًدا جهنم نار يف يرتدى فهو نفسه فقتل جبل من
صحة إال فافعلوه أفعله رأيتموني ما كل يقول: كان الحسني بن يوسف أن ونقل
حدثا أصحب ال أن مرة مئة من أكثر ربي عاهدت ولقد الفتن، فتنة فإنها األحداث
عن معهم هللا سألني وما العيون، وغنج القدود، وقوام الخدود، حسن عيلّ ففسخها

ذلك: معنى يف الوليد بن مسلم قول وأنشد معصية،

أق��ح��وان م��ن ال��ث��غ��ور ف��ي وم��ا ـ��ـ��ل ال��ن��ج��ـ��ـ وال��ح��دق ال��خ��دود ورد إن

ص٢٧٠. إبليس تلبيس 14

ص٢٧٢. إبليس تلبيس 15
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رم��ان م��ن ال��ص��دور ف��ي وم��ا ال��خ��د ظ��اه��ر ف��ي األص��داغ واع��وج��اج
ال��غ��وان��ي ص��ري��ع أدع��ى ف��ل��ه��ذا ص��ري��ًع��ا ال��غ��وان��ي ب��ي��ن ت��رك��ت��ن��ي

الجوزي: ابن يقول الفاتك الترصيح هذا عىل التعقيب ويف

فتنة رأى كلما أنه وأخرب عليه، هللا سرته يشء يف نفسه فضح قد الرجل هذا
بجهله ظن ثم املشاق؟ عىل النفس حمل يف التصوف عزائم فأين التوبة، نقض
والنظر صحبتهم أن لعلم علم له كان ولو فقط، الفاحشة هي املعصية أن

بأربابه.16 يصنع كيف الجهل إىل فانظر معصية، إليهم

من املوضوع هذا يف كتبها التي الصفحات ألن الجوزي ابن من االقتباس أطلنا وقد
من للصوفية يعرض كان ما تصور وألنها والخلقية، النفسية الدراسات يف قرأنا ما خري

والضالل. الهدى ومعالم والغي، الرشد مسالك بني الفروق تفهم يف املطبقة الحرية

عليهم الجوزي ابن هجوم

عن فقال والعفاف، بالتصون عرفوا ملن وعرض املحبني، أحوال القيم ابن فصل وقد
العشق يف الناس أصدق ومن والدين، املروءة أهل من وكان األصبهاني، داود بن محمد

العفيف:

ال املعفو، سعيه من تكون أن فغايتها األصبهاني داود بن محمد قصة وأما
فإنه وله، لنا يغفر وهللا عرضه، عىل بذلك الناس وسلط املشكور، عمله من
ممن كان لو وهذا فراش، صاحب به صار الذي السقم إىل بالنظر تعرض
بحبه الشيطان وأرضاه، أجنبي؟ صبي من فكيف وعيبًا، نقًصا لكان له يباح
كيده أن عرف ما منه فنال منه، ذلك يف يطمع لم إذ مواصلته، عن إليه والنظر
الظاهري حزم بن محمد كأبي بعده به يأثم ملن قدوة وجعله يتجاوزه، ال

هذا.17 من أدق الشيطان وكيد وغريه،

ص٢٧٣. التلبيس 16
ص١٤٣. املحبني روضة 17
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فهو والرفق بالتلطف ذلك مع ويمتاز الجوزي، ابن نظر من قريب نظر وهذا
السالمة من داود ابن وحسب سواه، ملن قدوة يجعله ال ولكنه داود، ابن بعفاف يعرتف

اآلثمني. زمرة يف يحرش ال أن

داود ان صبابة يف القيم ابن رأي

وكانت الصوفية، حياة يف الظاهرة الفتن من كانت األحداث صحبة بأن الجزم ونستطيع
لحسن أنه فيه ومعناهم (شاهد) الصبيح للغالم قولهم ذلك من كنايات، الباب هذا يف لهم
الثقفي عيل أبي أصحاب أن ويحكى يشاء، ما عىل اسمه عز هللا بقدرة شهيد صورته
الصبيح للغالم يقولوا أن بينهم فيما فتواصوا له، هيبة يديه بني (الشاهد) لفظة تحاموا
أحدهم فقال غالم بعيد من لهم فرتاءى الطريق بعض يف صحبوه أنهم فاتفق (حجة)،
مليح، غري كان منهم الغالم قرب فلما ملغزاه، يفطن ال عيل أبا أن يظن وهو (حجة)،

داحضة.18 وقال: إليهم عيل أبو فالتفت
الزجر يف وأطالوا املسألة لهذه عرضوا التصوف يف ألفوا من أكثر أن هذا ويؤيد

فيه: قال فصًال القشريي لها عقد وقد والرتهيب،

من بيشء هللا ابتاله ومن األحداث، صحبة الطريقة هذه يف اآلفات أصعب ومن
شغله، نفسه عن بل وخذله، وجل عز هللا أهانه عبد ذلك الشيوخ فبإجماع ذلك
القلب ذلك شغل قد أليس … الشهداء رتبة بلغ أنه وهب أّهله، كرامة بألف ولو
يسريًا، ذلك يعّد حتى القلب، عىل ذلك تهوين ذلك من وأصعب بمخلوق؟
الواسطي وهذا عظيم». هللا عند وهو هينًا «وتحسبونه تعاىل: هللا قال وقد
سمعت والجيف. األنتان هؤالء إىل ألقاه عبد هوان هللا أراد إذا يقول: هللا رحمه
أبا سمعت يقول: النجار أحمد بن محمد سمعت يقول: الصويف هللا عبد أبا
شيًخا ثالثني صحبت يقول: املوصيل فتًحا سمعت يقول: الحرصي هللا عبد
معارشة اتق وقالوا: إياهم فراقي عند أوصوني كلهم األبدال، من يعّدون كانوا
فإن ومخالطتهم، األحداث صحبة من املريد فليحذر … ومخالطتهم األحداث

ص٣٠٩. ج١ الدهر يتيمة وانظر ص٢٠ الثعالبي كنايات 18

573



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

قضاء من باهلل ونعوذ الهجران، حال وبدء الخذالن، باب فتح منه اليسري
السوء.19

غالم وجه يف نظر وقد الشيباني، املثنى أبي إىل الصويف أسباط بن محمد ونظر
سقر.20 يف املكث به ويطول البرش، ويفضح الخرب، يكشف النظر، إدمان فقال: مليح

نظرت هل فقال: قلبي، يف أجده فساًدا الزهاد بعض إىل شكوت الصويف: املعىل وقال
أوقعتاك أطلقتهما إن فإنك عينيك، احفظ قال: نعم! قلت: نفسك؟ إليه فتاقت يشء إىل

جوارحك.20 سائر ملكت ملكتهما وإن مكروه، يف
هللا بتقوى أوصيك فقال: أوصني، الصويف: عيل بن ملحمد الخواص مسلم وقال
طرفك، إليه دعاك ما كل إىل والنظر وإياك محبتك، عىل يحب ما وإيثار كله، أمرك يف
ما بهما تبلغ حتى جوارحك، من شيئًا تملك لم ملكاك إن فإنهما قلبك، إليه وشوقك
وال أمًرا، لك يعصيان فال أردت، ما إىل لهما الداعي كنت ملكتهما وإن به، يطالبانك

قوًال.20 لك يردان
جميل، غالم إىل النظر أطلت وقد الصويف، عمر أبو إيلّ نظر طالوت: بن األسود وقال
العناء، وطول للمكروه عرضك قد البالء، من جتنى ما لعظيم طرفك إن ويحك، فقال:
ومكروه للنفوس، فاضح وعار للعيوب، مظهر وبالء للقلوب، قاتل حتف إىل نظرت لقد
اعلم كيده؟ تخف ولم مكره، أمنت حتى عليه جرأك باهلل الغرتار هذا أكّل للعقول، مذهل
حالتك يف منك هللا عقوبة إىل أقرب حاالتك من حالة وال أوقاتك، من وقت يف تكن لم أنك

جان.21 وال إنس شفاعة فيك يقبل ولم الثقالن، يخلصك لم أخذك ولو هذه،
خرب ويا القلب خرب يا له: فقال جميل غالم إىل يضحك صوفيا الزهاد بعض ورأى
ويكتبون األفعال، يحفظون حافظني، ومالئكة كاتبني، كرام من تستحي أما الطرف،
الذي املخامر، الدخيل والغل الظاهر، بالبالء عليك، ويشهدون إليك، وينظرون األعمال،

إليه.21 الخلق من ونظر عليه، وقف من يبايل ال من مقام فيه نفسك أقمت

ص١٨٤. القشريية 19
ص٢٢٧. ج٣ اآلداب زهر 20
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الصوفية عن الدفاع

الصوفية من واملخلصون األخالق من باب جدال بال هي الشواغل؟ هذه داللة ما ولكن
األخالق. عالم يف خطرها إىل وتنبهوا الوجدانية، املزالق هذه خطر عرفوا

موقف وقفوا القوم هؤالء أن أحد ينكر فلن شاء، ما فيهم يقول أن الجوزي والبن
من كثري يف والنفوس والعزائم الكرامات تقتل كانت جائحة فتن من والخوف التحرز
استهداء فيها كان عهود يف الضمائر أصحاب وحدهم وكانوا والسياسية، األدبية األندية

االجتماع. رشائع من رشيعة الغلمان
كان أزمنة يف األحداث صحبة من بالحذر الصوفية يتواىص أن القليل من وهل
وبغداد؟ ودمشق والقاهرة قرطبة يف القصور زينة ليمسوا املتخريون الغلمان فيها يشرتي
الصوفية كان لقد األخالق، عالم يف التحرز هذا أثر نغفل أن الرعاية سوء من إن
مكشوفة بعبارات واملجون الفسق أخبار فيها تكتب كانت أيام يف النظرة عىل يؤاخذون

الحياء. ويأباها األدب ينكرها
الصوفية؟ مغامز عن كتب ما كل يف صادًقا الجوزي ابن يكون أن يضمن الذي ومن
والهداية بالتوبة عليهم هللا مّن فلما صبوات، شبابهم يف لهم كانت قوم أولئك
من ليغضوا والبهتان، اإلفك شاء ما إليه ويضيفون ماضيهم، يتذكرون خصومهم ظل

الناس. عنهم وليرصفوا أقدارهم
األحداث، صحبة يف أقدامهم زلت من الصوفية من أن ننكر ال ذلك مع ونحن
املطلق التصون يدعي وال خلقية، وقاحة ذاته يف هو العصمة وادعاء وحده، هلل فالعصمة
هذا يف الفضل من الصوفية عن أثر ما نجحد أن املكابرة من ولكن مخدوع، أو خادع إال
هللا طيب الواسطي قول من وأصدق وأنصع وأفصح أبلغ كلمة كله األدب يف وهل الباب،

والجيف!». األنتان هؤالء إىل ألقاه عبد هوان هللا أراد «إذا ثراه:
رأيتم وهل الحروف؟ هذه أحشاء يف الكرامة عىل الغرية نار تضطرم كيف أترون
أعنف الحسية للشهوات احتقاًرا رأيتم هل املعنى؟ هذا صدق من وجًها أكرم صدًقا
وتبني مكارهها، وعرف الدنيا، خرب من من بالغة تكون كيف أرأيتم االحتقار؟ هذا من
الدقة: غاية يف املسألة هذه أن الحق والهالك؟ النجاة معالم إىل واهتدى فيها، عنارصالرش
قد بالجمال االعتبار ألن خطر؛ عىل الصوفية خطر عىل وناقدوهم خطر، عىل فالصوفية

الشيطان. مكر من خفية وسوسة يكون
النفس صقل إىل بابًا يكون قد الجمال بروعة اإلحساس ألن خطر؛ عىل وناقدوهم

والوجدان.

575



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

الوجود أن ويتبني الحقائق، تنكشف يوم الضالالت من ضاللة املايضكله يكون وقد
نملك ال أننا يوًما يظهر قد الفرار، منها نملك ال كهربائية بقوة األوارص معقود كله
حول قاهرة بقوة يربطنا عجيب وجود يف مسخرون نحن وإنما الزهد، نملك وال الرغبة،
غري نملك ال أننا فيه نعرف الذي اليوم ذلك عصيب، ليوم إنه والقبح. الحسن من تيارات
إال يكن لم األخالقية املذاهب تاريخ وأن يشاء، كما يسخرنا الوجود قانون وأن الثرثرة،

القانون. ذلك مظاهر من مظهًرا
التقاليد عىل يثور أترونه طائع؟ وهو العرف مألوف عىل يخرج الرجل أترون
الغواية بني النزاع هذا يكون ال وملاذا والحرية؟ االختيار مطلق وهو واالجتماعية الدينية
يشبه شيئًا إال أرسارها من نعرف لم التي الكهربائية القوة تلك فرضته نزاًعا والهداية

األحالم؟ يف يتمثل حني الرساب
من فنحن ذلك، ليكن الشطح؟ من نوًعا أترونها الفلسفة؟ هذه يف رأيكم ما ثم

الخيال! أودية يف والهيام الشطح عىل الناس أقدر وهم الصوفية، تالميذ
يمكن ال مما كانت الصوفية بها اصطدم التي الفتن أن تنكروا أن حذار ولكن
الخري ففيها تخلق، أن البارئ شاء كما خلقت الدنيا إن الغريب، العالم هذا يف تحاشيه
والرتياق، السم من البارئ شاء ما وفيها والضالل، والهدى والغي، والرشد والرش،
إىل فستحولكم عليكم سلطت إن النار أن وتذكروا تأدبوا، ولكن شئتم، كيف فانظروا

والظنون. بالفروض اعتصمتم مهما مهني رماد
ثم اليوم إىل العالم بفضلها عاش أخالقية قوانني هناك إن — شئتم إن — قولوا
الغاية هذه إىل وصلتم فإن الحياء، اسمه وشيئًا الوقاحة، اسمه شيئًا هناك أن تذكروا
فضيلة عىل بالحرص الناس بني تفردوا الصوفية أن — منصفني كنتم إن — فاعرتفوا

الحياء.
الدنيا مألوا الذين هم والصوفية عظيم، أدب ذاتها يف هي الخلقية الوسوسة إن
عصارة إىل يحوله الفسق ولكن إلهية، نفحة ذاته يف والجمال الجمال، فتنة من بالتنفري

صفاء. روحه ويف ذوق، شمائله يف رجل إليها يسكن ال قذرة
واألبدان؟ األرواح لنظام الطبيعية النتائج من أنه مع قذًرا الفسق كان وكيف

بسبب إال يقع ال فالفسق املطلق، الكمال يف اإلنسانية رغبة نتبني املشكلة هذه عند
العفاف كذلك وال جانب، من الساقط واالستحذاء جانب، من اآلثم االستعالء نزعتني:
من النبيل واإلباء جانب، من الكريم اإلبقاء رشيفتني: عاطفتني بفضل إال يكون ال فإنه

جانب.
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هذه عىل بقاءها بأن أجيب فإني املصطلحات؟ بهذه اعرتفت وكيف قلتم: فإن
يصح وحني خاص. رس بقائها يف لها الكهربائية القوة تلك أن عىل يدل الطوال األزمنة
الصوفية أن فسنعرف األخالق عالم يف واإلسفاف التحليق بني جوهرية فروًقا هناك أن

الناس. أرشف كانوا
ولو الوجود، هذا يف التغلب أصول من واملقاومة املقاومة، معنى فيه التحرز أن عىل
الذي الصويف ذلك قصة يف املعنى هذا فضل لعرف النظرة هذه الجوزي ابن نظر قد

الثياب. نقى وهو الحياة فارق حتى وغالب قاوم ثم املحسوس، الجمال بحب ابتيل
— هللا يشهد — فنحن للصوفية، التعصب تهمة من يرحمنا أن القارئ لنرجو وإنا
منها كثرية، ألوانًا الظلم من قاسوا والصوفية املظلومني، صف يف الوقوف إال نحب ال
تعج وامللوك واألمراء الوزراء قصور يرتكون ناس من ومّمن؟ واملجون، بالفسق اتهامهم
الفقراء من طائفة حرب إىل جهودهم يوجهون ثم والرجس، والقذارة والرفث بالدنس

السخيف. العالم هذا يف األنفس بشق إال الكفاف يجدون ال الذين
مظهر وأي والتلفيق الجبن أهل من فأكثركم األخالق، يف املؤلفون أيها هللا، يرحمكم
حني عىل الصوفية، مثالب يف العراض الطوال الكتب تصنف أن من وأبشع أقبح للجبن

حسيب؟ وال رقيب بال املاضية العصور يف الظاملون امللوك يرتك
ال عرص يف يعيش وكان االستبداد، نقد يف وأمثاله الجوزي ابن وضع ما أين
الخلقي الفساد يف املتفيهقون هؤالء كتب ما أين حقوق؟ تحفظ وال ملكية فيه تحرتم
أصول من دونوا ما أين والوزراء؟ األمراء قصور من لهيبة يندلع كان الذي واالجتماعي
ديار وتعرضت األجنبية، املطامع تيار فيها طغى أزمان يف والدولية القومية األخالق

واإلقواء؟ للخراب واإلسالم العرب
العيوب. يسرت القديم الزمن منذ والغنى العورات، مكشوف يزال وال كان الفقري إن

الرشاب! مجالس عرف الرشيد يكون أن ينكرون ناًسا نجد ألم
والرياء؟ واملداهنة امللق بإيثار اإلنسانية اتهام يف نرسف لعلنا هذا؟ ما ولكن

فيه، ينزلقون ما إىل ينبهوهم أن الناس واجب فمن األخالق، دعاة كانوا الصوفية إن
فالصوفية والتدين، واالستقامة بالرشف التفرد دعوى عىل يحسدوهم أن الناس حق ومن
يقولون ما عىل محاسبتهم إىل الناس دعوا الذين وهم الحسد، أسباب خلقوا الذين هم

يعملون. وما
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ولهذا األخالق، يف نموذج أنه يدعي من فيهم يكن فلم والوزراء واألمراء امللوك أما
يكن فلم املنافقون أما املخلصني، املؤلفني وأريد األخالق، يف املؤلفني أكثر عنهم سكت

والثراء. الجاه وأرباب امللك، أصحاب مداراة من بد لهم
يعلنون، وما يرسون فيما الناس حساب هللا وعىل يشاء، كيف يعيش أن إنسان لكل
كل عىل سيحاسبونه الناس فإن الجميل، للخلق داعية نفسه ينصب من ليحذر ولكن
قدمه، يضع أين فلينظر وبالباطل، بالحق يشء، كل فيه وسيقولون وكبرية، صغرية
إن هللا. بخلق وصلته باهلل صلته تكون وكيف والروحية، النفسية خطراته يوجه وأين
ظلم من األنبياء، عانى كيف رأينا وقد الحق، الدين إىل كالدعوة الجميل الخلق إىل الدعوة
عىل نفسه فليوطن والرشف الرب إىل الدعوة إىل نفسه تسامت فمن والسفهاء، الجاهلني

والعقوق. واألذى الضيم احتمال

الجمال يف القيم ابن رأي

وأمن النفس، صفت فإذا والشبهات، الريب تكون حني إال تقع ال األزمات هذه أن ولنقيد
وقد الجمال، تصوير يف العنان ألخيلتهم يطلقون الصوفية فإن الشهوة، عنف من املريد
املحبني) (روضة كتاب يف مهًما فصًال عقد ولكنه يتحفظ أن شاء ما القيم ابن تحفظ
كل عىل إليه النفوس وميل الجمال، «فضيلة عن فيه تكلم الذي عرش التاسع الفصل وهو

حال».
املحبوب هو الباطن الجمال أن وبني وباطن، ظاهر، قسمني: إىل الجمال قسم وقد
محل هو الباطن الجمال وهذا والشجاعة، والعفة والجود والعقل العلم جمال وهو لذاته،
جمال. ذات تكن لم وإن الظاهرة الصورة يزين وهو محبته، وموضع عبده من هللا نظر
الخلق زيادة من وهي بعض، عن الصور بعض بها خصهللا فزينة الظاهر الجمال وأما

يََشاءُ﴾. َما اْلَخْلِق ِيف ﴿يَِزيُد فيها: تعاىل هللا قال التي
فالجمال عبده عىل تعاىل هللا نعم أعظم من الباطن الجمال أن وكما القيم: ابن قال
جماله، عىل جماًال ازداد وصيانته بتقواه شكره فإن عبده، عىل أيًضا منه نعمة الظاهر
فتعود اآلخرة، قبل الدنيا يف ظاهًرا شينًا له قلبه سبحانه معاصيه يف جماله استعمل وإن
يف وجل عز هللا يتق لم من فكل رآه، من عنه وينفر وشينًا، وقبًحا وحشة املحاسن تلك
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الظاهر قبح يعلو الباطن فحسن الناس، بني يشينه وشينًا قبًحا انقلب وجماله حسنه
ويسرته.22 الظاهر جمال يعلو الباطن وقبح ويسرته،

بن جرير قال كما الظاهر بجمال الباطن جمال إىل الناس يدعو ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان
قال قال: — األمة هذه يوسف يسميه عنه هللا ريض الخطاب بن عمر وكان — هللا عبد

خلقك.22 فأحسن خلقك هللا حسن قد امرؤ أنت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول يل
صورته رأى فإن املرآة، يف يوم كل ينظر أن للعبد ينبغي الحكماء: بعض وقال
الفعل.22 وقبح الصورة قبح بني يجمع لم قبيحة رآها وإن فعله، بقبيح يشنها لم حسنة
يجعل القيم فابن الخلقية، الرتبية من الكالم هذا يف ما نتأمل أن الواجب ومن
الدين، ويكمل الخلق يحسن أن لذلك يشرتط ولكنه األرزاق، طيبات من الظاهر الحسن
وكالم الرسول بكالم ويستشهد التأكيد، من مختلفة بصيغ املعنى هذا يف يلح وهو

الحكماء.
حسن الواقع يف هو الفاجر فالحسن الخلقية، الحاسة قوة عىل يدل التأكيد وهذا
جوهرها يف واملعنويات املحسوس، الجمال من أبرع جمال السليم الخلق ويف وضيع،
للمعقول، التقريب صور من املحسوس يتمثل الصحيح والعقل املحسوسات، من أرشف
الدون طالب من واإلسفاف الضعة أهل عند إال غاية يكون أن يمكن ال الحيس والجمال

الشهوات. عالم يف
هللا يشاء حني إال ذلك يتفق وال الغايات، غاية هو واملحسوس املعقول بني والجمع
بن ويوسف هللا عبد بن محمد حياة يف وقع كالذي العباد، بعض عىل نعمه يسبغ أن

يعقوب.

األثيم الحب من التنفري يف مبتكرة صور

يف معظًما للنفوس، محبوبًا هو حيث من الجمال كان وملا فيقول: القيم ابن ويميض
الصوت، حسن الحسب، كريم الوجه، حسن الصورة، جميل إال نبيًا هللا يبعث لم القلوب،

وجهه. هللا كرم طالب أبي بن عيل قال كذا
ريضهللا عازب ابن الرباء قال كما وجًها، وأحسنهم هللا خلق أجمل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان
صفته ويف القمر. مثل بل ال، قال: السيف؟ مثل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وجه أكان سئل: وقد عنه
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رسول وكان مثله. بعده وال قبله أر لم واصفه: يقول وجهه. يف تجري الشمس كأن ملسو هيلع هللا ىلص:
وكان االسم، حسن الوجه، حسن إليه يرسل الذي الرسول يكون أن يستحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
من الخرائطي روى وقد االسم. حسن الوجه، حسن فليكن بريًدا إيل أبردتم إذا يقول:
هللا آتاه من يرفعه: عنهما ريضهللا عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن حديث
صفوة من فهو له، شائن غري موضع يف وجعله حسنًا، وخلًقا حسنًا، واسًما حسنًا، وجًها
حسن مؤمن قال: إليك؟ أحب عبادك أي رب، يا داود: قال وهب: وقال خلقه. من هللا
عائشة عن ويذكر الصورة. قبيح كافر قال: إليك؟ أبغض عبادك فأي قال: الصورة.
ينظر فجعل الباب عىل أصحابه من نفر ينتظره كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنها هللا ريض
هذا؟ تفعل وأنت هللا، رسول يا فقلت: إليهم، خرج ثم ولحيته، شعره ويسوي املاء يف
… الجمال يحب جميل هللا فإن نفسه، من فليهيئ إخوانه إىل الرجل خرج إذا نعم! قال:
يتزوجوا أن للرجال أيحل سعيد، أبا يا فقالت: البرصي الحسن عىل جميلة امرأة ودخلت
كانت رجل عىل ما الحسن: فقال دلت، ثم مثيل؟ وعىل فقالت: نعم. قال: النساء؟ عىل

الدنيا.23 من فاته ما بيته زاوية يف هذه
وما الناس، أرشف به ويصف ويطريه يمدحه الجمال حول القيم ابن يدور وكذلك
جميل، فالنبي الصوفية: نزعات من أصيلة نزعة عىل داللته لوال بهذا نهتم أن لنا كان

الجمال. أهل من املؤمنون هم خلقه من هللا وصفوة جميل، وهللا
الحسناء، تلك رأى وقد البرصي الحسن موقف هو األحاديث هذه يف موقف وأظرف
رجل عىل «ما يقول: كيف يعرف ذلك مع وهو الصوفية، إمام هو البرصي والحسن

الدنيا». من فاته ما بيته زاوية يف هذه كانت
الجمال. أفنان إىل والشوق اللهفة تمثل برصية عبارة وهي

الهوى حرب إىل النفس دعوة

فهمهم يف أثر لذلك يكون أفال الوجوه، صباحة إىل نظراتهم وتلك الصوفية، هم أولئك
لألخالق؟ وتصورهم لألدب

الخلق إن واألدبية؟ الخلقية اتجاهاتهم يف النزعات هذه تؤثر ال أن يمكن وكيف
إال تفيض ال والقلوب النفوس هذه وأمثال القلب، من ينبغ واألدب النفس، عن يصدر
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عند الخلق قوة يف منصف يمرتي أن يمكن وال واألخالق. األدب يف السلسبيل بالرحيق
فيه التفوق من فحسبهم األدب أما بالحصيات، رميهم يف ناس جهد وإن القوم، أولئك

امليادين. جميع يف العظمة أساس هو واإلخالص باإلخالص، تفردوا أن

والدين العقل بني

العفاف، فضل عن الكالم هو الرفيع: األدب من فن إىل ساقهم بالجمال الصوفية واهتمام
عن القيم ابن كتبه ما الباقية الصحف ومن واألخالق، األدب من مزاج فيهم وكالمهم
ملسو هيلع هللا ىلص فإنه غريه، حق يف يجتمع لم حقه يف اجتمع الذي الداعي «أن بني إذ يوسف، عفاف
عن غريبًا وكان يعوضه، ما عنده ليس عزبًا وكان الشهوة، مركب والشباب شابًا، كان
عيونهم، من فيسقط به يعلموا أن منهم يستحي وأصحابه أهله بني واملقيم ووطنه، أهله
الحر، منه يأنف مما يأنف ال والعبد اململوك صورة يف وكان املانع، هذا زال تغرب فإذا
كذلك، ليس من داعي من أقوى ذلك مع والداعي وجمال، منصب ذات املرأة وكانت
اإلجابة، عدم من وخوفه وطلبه الرجل تعرض كلفة بذلك فيزول املطالبة هي وكانت
لتعلم واالختبار االمتحان ظن معها يزول التي واملراودة التامة الرغبة الطلب مع وزادت
ومكانه اإلمكان وقت تعرف بحيث وبيتها سلطانها محل يف وكانت فجوره، من عفافه
وأتته بغتة، عىل الداخل هجوم لتأمن األبواب تغليق ذلك مع وزادت العيون، تناله ال الذي
ذلك عىل سيده وحق هللا حق وقدم يطعها، ولم هلل عف كله هذا ومع والرهبة، بالرغبة

حاله».24 تكون كانت كيف يعلم لم سواه به ابتيل لو أمر وهذا كله،
وأي املمتع، األدب من آيات وهي تروى، كانت العفيف الحب يف الصوفية حوادث إن

قال: النخعي عمرو بن رجاء عن بسنده املربد رواها وقد القصة، هذه فات جمال
من قوم جوار يف فنزل واالجتهاد، التعبد شديد الوجه، جميل فتى بالكوفة كان
فأرسل به، نزل ما بالجارية ونزل عقله، بها وهام فهويها جميلة جارية إىل فنظر النخع
يقاسيانه ما عليهما اشتد فلما لها، عم البن مسماة أنها أبوها فأخربه أبيها، من يخطبها
فإن بك، بالئي اشتد وقد يل، محبتك شدة بلغني قد الجارية: إليه أرسلت الهوى ألم من
من واحدة وال للرسول: فقال منزيل، إىل تأتيني أن لك سهلت شئت وإن زرتك، شئت
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سعريها، يخبو ال ناًرا أخاف عظيم، يوم عذاب ربي عصيت إن أخاف إني الخلتني، هاتني
أحد ما وهللا هللا؟ يخاف هذا مع وأراه قالت: قوله الرسول أبلغها فلم لهيبها، يخمد وال
خلف عالئقها وألقت الدنيا من انخلعت ثم ملشرتكون. فيه العباد وإن أحد، من بهذا أحق
من ماتت حتى إليه وشوًقا للفتى حبًا وتنحل تذوب ذلك مع وهي تتعبد، وجعلت ظهرها
قربها عىل يوم ذات عينه فغلبته لها، ويدعو عنده، فيبكي قربها يأتي الفتى فكان ذلك،

فقالت: بعدي؟ لقيت وما أنت، كيف فقال: منظر، أحسن يف منامه يف فرآها

وإح��س��ان خ��ي��ر إل��ى ي��ق��ود ح��ب م��ح��ب��ت��ك��م س��ؤل��ي ي��ا ال��م��ح��ب��ة ن��ع��م

فقالت: رصت؟ إالم ذلك، عىل فقال:

ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س م��ل��ك ال��خ��ل��د ج��ن��ة ف��ي ل��ه زوال ال وع��ي��ش ن��ع��ي��م إل��ى

ولقد أنساك، وهللا أنا وال فقالت: أنساك. لست فإني هناك، اذكريني لها: فقال
أراك؟ متى لها: فقال باالجتهاد. ذلك عىل فأعني بيننا يجمع أن وموالك موالي سألت
مات حتى ليال سبع إال الرؤيا بعد الفتى يعش فلم فرتانا، قريب عن ستأتينا فقالت:

هللا.25 رحمه
لرياضة ألفت التي التعليمية القصص من وهي الصوفية، وضع من القصة فهذه
متخرية — الخلقية الوجهة من مغزاها جمال عىل — وهي العفاف، إيثار عىل النفس

الخيال. بارعة األلفاظ،
لها وكان بمكة، كانت جميلة امرأة أن حدثوا ما وأمتع القصة هذه من وأجمل
وال الوجه هذا يرى أحًدا أترى لزوجها: فقالت املرآة يف وجهها إىل يوًما فنظرت زوج،
قال: فألفتننه! فيه يل فائذن قالت: عمري. بن عبيد قال: من؟ قالت: نعم. قال: يفتن؟
عن فأسفرت الحرام، املسجد من ناحية يف معها فخال كاملستفتية، فأتته لك. أذنت قد
فقال: بك! فتنت قد إني فقالت: استرتي! هللا، أمة يا لها: فقال القمر، فلقة مثل وجه
إال يشء عن تسألني ال قالت: أمرك. يف نظرت صدقتني أنت فإن يشء، عن سائلك إني
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لك أقيض أن يرسك أكان روحك، ليقبض أتاك املوت ملك أن لو أخربيني قال: صدقتك.
أكان للمسائلة، وأجلست قربك دخلت فلو صدقت، قال: ال. اللهم قالت: الحاجة؟ هذه
وال كتبهم أعطوا الناس أن فلو صدقت، قال: ال. اللهم قالت: لك؟ قضيتها أني يرسك
ال. اللهم قالت: لك؟ قضيتها أني يرسك أكان بشمالك، أم بيمينك كتابك أتأخذين تدرين
يرسك أكان تنجني، ال أو تنجني هل تدرين وال الرصاط عىل املمر أردت فلو صدقت، قال:
تدرين فال بك وجيء بامليزان جيء فلو صدقت، قال: ال. اللهم قالت: لك؟ قضيتها أني
فلو صدقت، قال: ال. اللهم قالت: لك؟ قضيتها أني يرسك أكان يثقل، أم ميزانك أيخف
صدقت. قال: ال. اللهم قالت: لك؟ قضيتها أني يرسك أكان للمساءلة هللا يدي بني وقفت

إليك. وأحسن عليك، أنعم فقد هللا اتقي قال: ثم
عىل وأقبلت بطالون! ونحن بطال أنت فقالت: صنعت؟ ما فقال: زوجها إىل فرجعت
أمرأتي، عيلّ أفسد عمري، بن ولعبيد يل ما يقول: زوجها فكان والعبادة، والصوم الصالة

راهبة.26 فصريها عروًسا ليلة يف كانت
الخلقية؟ الرتبية وجوه من القصة هذه يف ما أرأيتم

أهل من نحوهم نحا ومن الصوفية وضع من هو األقاصيص من الفن هذا إن
وضع ما بمطاردة خليق واإلخالص الصدق عنارص من فيه بما وهو والعفاف، الزهد
الذي فهم الفن هذا خلقوا الصوفية يكن لم فإن واملجون، الفسق أخبار من املفسدون

بالقليل. ليس فضل وهو حال، كل عىل حياته يف الفضل فإليهم وأذاعوه، أحيوه
من العقل، شارد وترد الهوى، تردع التي القصرية لألخبار روايتهم بهذا ويتصل

الكلمات: هذه أمثال
يبكيك؟ ما فقال: فبكيت، املوت عند أبي شهدت عياش: بن بكر أبي بن إبراهيم قال
أغمي الوفاة أبي حرضت ملا غياث: بن حفص بن عمر وقال قط. فاحشة أبوك أتى فما
فيه دخلت وملا لفراقك، أبكي قلت: مايبكيك؟ أفاق: حني يل فقال رأسه، عند فبكيت عليه
قط، حرام عىل رساوييل حللت ما فإني تبك، ال فقال: — القضاء يعني — األمر هذا من
بن سفيان وقال منهما. عليه الحكم توجه من عىل فباليت خصمان يدي بني جلس وال
تغمز جارية فقامت القبلة، نحو سّجي وقد يموت، وهو جميل بن الهيثم شهدت أحمد:

قط.27 حرام إىل مشتا ما أنهما يعلم هللا فإن اغمزيهما، فقال رجليه،

(راهبة). كلمة وتأمل ص٣٦٤ املحبني روضة 26
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الصوفية اهتمام أن من إليه ذهبنا ما تؤيد وهي جًدا، كثرية نظائر الكلمات ولهذه
واألخالق. األدب صور من ممتعة فنون إىل ساقهم بالجمال

فقد هيهات! األقاصيص؟ هذه ابتداع عند الهوى حرب يف الصوفية وقفت هل ولكن
يوصون وهم األخالق، عالم يف الدساتري أبدع من تعد النفسية للرياضة طرائق وضعوا
براثن من الهوى أسري بتخليص كفيلة وهي اآلتية، األمور بمالحظة الشهوات مدمني

الشيطان:
وعليها. لنفسه يغار حر عزيمة األول:

الساعة. تلك مرارتها عىل نفسه يصرب صرب جرعة الثاني:
وخري ساعة، صرب كلها والشجاعة الجرعة، تلك رشب عىل تشجعه نفس قوة الثالث:

بصربه. العبد أدركه ما العيش
الجرعة. بتلك والشفاء العاقبة، موقع حسن مالحظته الرابع:

هواه. طاعة لذة عىل الزائد األلم مالحظته الخامس:
لذة من له وأنفع خري وهو عباده، قلوب ويف تعاىل هللا عند منزلته عىل إبقاؤه السادس:

الهوى. مرافقة
املعصية. لذة عىل وحالوتها وعزتها العفة لذة إيثار السابع:

منه ينل لم حيث وهمه، وغمه بغيظه خائبًا ورده له. وقهره عدوه، بغلبة فرحه الثامن:
أمنيته.28

بمعصية إال يناله ال عظيم ألمر هيء وإنما للهوى، يخلق لم أنه يف التفكري التاسع:
الهوى.

الحيوان فإن منه، حاًال أحسن البهيم الحيوان يكون أن لنفسه يختار ال أن العارش:
أعطى واإلنسان الضار، عىل النافع فيؤثر ينفعه، وما يرضه ما مواقع بني بطبعه يميز

املعنى.29 لهذا العقل

الشيطان. هو املقام هذا يف العدو 28
بالعقل. الرجل يدركه أن يجب البهيم يدركه ما أن أي 29
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الحب! الحب الحب

فضيلة، من معصيته أفاتت كم فيتأمل الهوى: عواقب يف بفكره يسري أن عرش: الحادي
شهوة من وكم لذات، فوتت لذة من وكم أكالت، منعت أكلة وكم رذيلة، يف أوقعت وكم
املاء، يغسله ال عاًرا وألزمت ذًما، وأورثت ذكًرا، وقبحت رأًسا، ونكست جاًها، كرست

عمياء. الهوى عني أن غري
قضاء بعد حاله يتصور ثم يهواه، ممن غرضه انقضاء العاقل يتصور أن عرش: الثاني

له. حصل وما فاته وما الوطر،
املنزلة، تلك نفسه ينزل ثم التصور، حق غريه حق يف ذلك يتصور أن عرش: الثالث

نظريه. حكم اليشء فحكم
يخربانه ودينه عقله عنه ويسأل ذلك، من نفسه به تطالبه فيما يتفكر أن عرش: الرابع

بيشء. ليس بأنه
وجد إال هواه أحد أطاع ما فإنه الهوى، طاعة ذل من لنفسه يأنف أن الخامسعرش:
جمعوا قد بواطن، الناس أذل فهم وكربهم، الهوى أتباع بصولة يغرت وال ذًال، نفسه يف

والذل. الكرب بني
اللذة نيل وبني والجاه، واملال والعرض الدين سالمة بني يوازن أن السادسعرش:
بهذا. هذا يبيعه الناس أسفه من أنه فليعلم ألبتة، نسبة بينهما يجد ال فإنه املطلوبة،
من رأى إذا الشيطان فإن عدوه، قهر تحت يكون أن لنفسه يأنف أن عرش: السابع
بلجام وألجمه ورصعه، فيه طمع هواه إىل وميًال همة، وسقوط عزيمة ضعف العبد
يطمع لم همة وعلو نفس ورشف عزم بقوة منه أحس ومتى أراد، حيث وساقه الهوى،

ورسقة. اختالًسا إال فيه
أخرجه العلم يف وقع فإن أفسده، إال شيئًا خالط ما الهوى أن يعلم أن عرش: الثامن
أخرج الزهد يف وقع وإن األهواء، أهل جملة من صاحبه وصار والضاللة، البدعة إىل
وصده الظلم إىل صاحبه أخرج الحكم يف وقع وإن السنة، ومخالفة الرياء إىل صاحبه
يف وقع وإن الجور، قسمة إىل العدل قسمة عن خرجت القسمة يف وقع وإن الحق، عن
بهواه، ويعزل بهواه، يويل حيث واملسلمني هللا خيانة إىل صاحبه أخرج والعزل الوالية
إال شيئًا الهوى قارن فما وقربة، طاعة تكون أن عن خرجت العبادة يف وقع وإن

أفسده.
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

فإنه هواه، باب من إال آدم ابن عىل مدخل له ليس الشيطان أن يعلم أن عرش: التاسع
من إال مدخًال يجد فال وأعماله، قلبه يفسد حتى عليه يدخل أين ليعرف به يطيف

األعضاء. يف السم رسيان منه فيرسي الهوى باب
وأن لسانه، يف وقوة بدنه يف قوة العبد تورث الهوى مخالفة أن يتذكر أن العرشون:
يعتلجان، والعقل والهوى إال يوم من ما وأنه لهواه، مخالفة أشدهم مروءة الناس أغزر
الخطأ جعل سبحانه هللا وأن له، الحكم وكان وتحكم طرده صاحبه عىل قوي فأيهما

قرينني. الهوى ومخالفة الصواب وجعل قرينني، الهوى واتباع
من عىل يخاف وأنه ِحمية، ومخالفته تخليط الهوى أن يعرف أن والعرشون: الحادي
يف وغل القلب، يف رق الهوى وأن داؤه. يرصعه أن الحمية وجانب التخليط يف أفرط
وخلع حًرا، وصار رقه من عتق خالفه فمن أسري، ومتابعه الرجل، يف وقيد العنق،

الصالحني.30 مسايرة واستطاع رجله، من والقيد عنقه، من الغل
(روضة املمتع كتابه نهاية يف القيم ابن أثبته مطول كالم من لخصناها األمور وهذه
الهوى. حرب إىل النفس لدعوة وسيلة خمسني نحو إىل اجتهاده به وصل وقد املحبني)
يعتمدون ال فهم والدين، العقل بني الصوفية مزج يف يمرتي ملن مقنع الشواهد هذه ويف
كان وهل املوازين، له تنصب مما اإلنسانية الكرامة يجعلون وإنما وحده، الرشع عىل

والوجدان؟ للعقل يقظة مبعث إال جوهره يف الرشع

ص٥٠٣–٥١٧. املحبني روضة انظر 30
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والغناء املوسيقا

األرواح بعالم التذكري يف املوسيقا فضل

يف بالتجويد واألخالق األدب أهل بني تفردوا الصوفية بأن نحكم أن املبالغة من ليس
املوسيقا جعلوا الذين وهم فلسفيًا، نظًرا ذلك يف نظروا الذين فهم والغناء، املوسيقا
من بابًا العلنية املحافل يف الشعر إنشاد صريوا الذين وهم الخلقية، املشاكل من والغناء

الرفيع. األدب
األنغام فضل يف الصفا إخوان وضعه الذي املمتع الحوار بتحليل الفصل هذا ولنبدأ

والقلوب. األرواح تثقيف يف املوسيقا ألثر الصوفية فهم يمثل فهو املوسيقية،
أن فأمر امللوك من ملك دعوة يف اجتمعوا والفالسفة الحكماء من جماعة أن حدثوا
الحكماء: أحد قال مطربًا لحنًا املوسيقار غنّى فلما الحكمة، من به يتكلمون ما كل يكتب
فأخرجها بالعبارة إخراجها عىل يقدر ولم إظهارها، املنطق عىل يتعذر فضيلة للغناء إن
من فاسمعوا بها وّرست وفرحت استلذتها الطبيعة سمعتها فلما موزونًا، لحنًا النفس

ومناجاتها. حديثها النفس
نحو البهيمية النفس شهوات بكم تثور أن املوسيقا استماع عند احذروا آخر: وقال

العليا. النفس مناجاة عن وتصّدكم الهوى سنن عن بكم فتميل الطبيعة، زينة
والشجاعة والجود الحلم من الرشيفة قواها نحو النفس حّرك للموسيقار: آخر وقال

البهيمية. شهواتها تحرك ال الطبيعة ودع والرأفة، والكرم والعدل
ونفى الفضائل نحو النفوس حرك بصنعته حاذًقا كان إذا املوسيقار آخر: وقال

الرذائل. عنها



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

املوسيقار هذا نحو بنا امض لتلميذه: فقال القينات نغمة فليسوف سمع آخر: وقال
فقال طيبة غري ونغمة موزون غري لحنًا سمع منه قرب فلما رشيفة، صورة يفيدنا لعله
صدًقا قالوا ما كان فإن إنسان، موت عىل يدل البوم صوت أن الكهانة أهل زعم لتلميذه:

البوم! موت عىل يدل املوسيقار هذا فصوت
أرسار عن يخرب فصيح ناطق فهو بحيوان ليس كان وإن املوسيقار آخر: وقال

القلوب.1 وضمائر النفوس
النفوس إال الغيوب أرسار عن عبارته ولطيف املوسيقار معاني يفهم ال آخر: وقال

البهيمية. الشهوات من والربيئة الطبيعية، الشوائب من الصافية الرشيفة
املالذ يف وزهدت الجسمانية، الشهوات عن صفت إذا الناطقة النفوس إن آخر: وقال
عاملها وتذكرت الحزينة، باأللحان ترنمت الهيوالينة، األصدية عنها وانجلت الطبيعية،
تعرضت اللحن ذلك الطبيعة سمعت فإذا نحوه وتشوفت العايل، الرشيف الروحاني
أن الطبيعة مكر من فاحذروا إليها، ترّدها كيما أصباغها، ورونق أشكالها، بزينة للنفس

شبكتها. يف تقعوا
عالم من أثر ألنها الحسان؛ الوجوه إىل الناظرين أبصار تشخص إنما آخر: وقال
الشائنة اآلفات من لها يعرض ملا حسان غري العالم هذا يف املرئيات عامة وألن النفس،
ألطف يكونون املواليد من الصغر أن ذلك وبيان بعده. أو الرتكيب أصل يف إما املشوهة،
من يُرى ما حكم وهكذا منها، الصانع فراغ من عهدها لقرب وصورة شكًال وأظرف بنية
والفساد. والبىل الهوام من لها العارضة اآلفات قبل كونها مبدأ يف ورونقها الثياب حسن

والغناء للموسيقا املعنوية الصور فهم الناسيف اختالف

والغناء2 املوسيقا فضل يف الصفا إخوان كتبه الذي الطويل الحوار من قصرية فقرات تلك
عىل القارئ ندل أن ويكفي ذلك. يحتم ال البحث منهج ألن برمته الحوار ننقل ولم
أصوًال يتمثلون أنهم إىل تشري الفقرات وهذه الحوار، ذلك ألجله وضع الذي الغرض
حينًا، الخري إىل النفس يوّجه قد الغناء أن ويتصورون الجسمانية، للهياكل روحانية

املوسيقية. اآللة هو العبارة هذه يف املوسيقار 1
ص١٧٥–١٧٩. ج١ الصفا إخوان رسائل يف كاملة املحاورة انظر 2
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والغناء املوسيقا

تحريك يف األرشف الواجب إىل املوسيقار ينبه حني الخري إىل يوجهها أحيانًا، الرش وإىل
الرش إىل ويوجهها والعدل، والشجاعة والجود الحلم من الرشيفة قواها نحو النفوس
والضالل. الغي موارد إىل الشوق أسباب النفس يف فيثري الحسية بالشهوات يتغنى حني
أهل بكالم يستشهدون وهم بذلك، يرصحوا لم وإن الصوفية، من الصفا وإخوان
اختالف يف رأيهم يؤيد ما نوادرهم من نقلوا الباب هذا ويف كثرية، مواطن يف التصوف
األوصاف من سمعت إذا نفس «كل أن يرون وهم النفوس. باختالف املوسيقية التأثريات
ما بحسب والتذت ورست فرحت محبوبها، يالئم ما النغمات ومن معشوقها، يشاكل ما
باختالف تختلف املعشوقات وتلك محبوبها، يف واعتقدت معشوقها، رسوم من تصورت
وقد أرضية، معشوقات العليل وللطبع روحانية، معشوقات السليم فللطبع الطباع،
كأن النفس، عالم من أثر ألنها الحسان الوجوه إىل تشخص الناظرين أبصار بأن رصحوا
يف املغيبة باملحاسن تذكريًا العذب الغناء يكون األساس هذا وعىل جمال. كله العالم ذلك

األرواح». عالم

القرآن ويف الدينية األغاني يف األلحان

األنبياء من وكان الدينية، التقاليد يف حبًا عنًرصا القديم الزمن منذ كان الغناء أن والحق
قد السالم عليه داود أن الحديث ففي الناس، جذب يف الجميل صوته عىل يعتمد من
والوحش واإلنس الجن الزبور قرأ إذا لقراءته يستمع كان حتى الصوت حسن أُعطي
مئة أربع مجلسه من يحمل وكان فيستمعون، يجتمعون إرسائيل بنو وكان والطري3

مات».3 قد ممن جنازة
الفرنسية وللكنائس باألناشيد، عامرة األوىل نشأتها منذ املسيحية الكنائس تزال وال
من وفريًا عدًدا جمعت وقد الغنائية، باللوحات يهتم من يعرفه والغناء املوسيقا يف تأثري

بالجريجوارية. املعروفة األناشيد سيما وال الرهبان، أناشيد
بأن يحكم أن للجاحظ وصح الرسول، عهد منذ باأللحان وقرئ لحن نفسه والقرآن

الغناء.4 غري باأللحان القراءة

ص٢٦٨. اللمع 3
كتاب يف الرأي هذا رشحت وقد موسيقية، عالمات هي القرآن يف السور فواتح بأن يقول رأي وهناك 4

ص٤١. ج١ الفني النثر
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مخاطبات يراه النون ذو فكان الحسن الصوت مدح عىل الصوفية درج وكذلك
هللا من روحة يراه معاذ بن يحيى وكان وطيبة5 طيّب كل أودعها الحق إىل وإشارات

هللا.5 حّب فيه لقلب

السماع يف الصوفية رأي

الغرض إىل تطرق إذا يكرهونه وهم السماع، يف التحرز هو الصوفية به امتاز ما وأهم
والذي بالحال، السماع يسمى ما وعندهم الحدود6 وترك واللهو واملخالفة الفساد منه
ذكر أو خطاب، أو عتاب ذكر من معنى عليه يرد حتى سمع إذا يتأمل بحاله يسمع
أو آت، هو ما إىل تعطش أو فائت، عىل تأسف أو بعد، أو قرب أو هجر، أو وصل
بالعهد، وفاء أو االفرتاق، خوف أو استئناس، أو بسط أو بأس، أو يأس أو طمع، ذكر
ترح أو االتصال، فرح أو اشتياق، أو قلق ذكر أو للعهد، نقض أو بالوعد، تصديق أو
أو املحبة، صفاء ذكر أو أمل، الذي من القنوط أو ينل، لم ما عىل التحرس أو االنفصال،
محافظة ذكر أو الحظوة، من تمكنه بعد الصبوة اعرتاض ذكر أو املودة، من التمكن
من سمعه طرق فإذا الفتون، وفنون الشجون، تباريح أو الحبيب، مالحظة عند الرقيب
عن فيعجز إرادته قوة قدر عىل رسه يف يقدح كالقادح فيكون حاله يوافق مما حال ذلك

الضبط.7
إىل يلتفت ال الحق ومن بالحق يسمع والذي الحق، ومن بالحق السماع وعندهم
يكون والذين البرشية، بحظوظ ممزوجة فهي رشيفة كانت وإن ألنها األحوال؛ هذه
وفنُوا األحوال، وعربوا الحقائق إىل وصلوا الذين هم هللا وإىل هللا ومن وهلل باهلل سماعهم
برشيتهم، فخمدت التوحيد، وصفاء اإلخالص محض إىل ووصلوا واألقوال، األفعال عن
للبرشية، حظ وال علة بال بالحق الحق موارد فشهدوا حقوقهم، وبقيت حظوظهم، وفنيت
من يؤتيه هللا فضل وذلك قدرته، آثار وأرتهم حكمته، أرسار عىل املوارد تلك وأطلعتهم

يشاء.8

ص٢٦٩. اللمع 5
ص٢٧٣–٢٧٦. 6

ص٢٧٨. 7

ص٢٧٩. اللمع انظر 8
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الغناء إباحة األساسيف هما القصد ورشف النية حسن

فمن والغناء، للموسيقا بالتشيع الدين رجال بني تفردوا الصوفية أن نتذكر أن وينبغي
فهو منه استكثر من بأن ويقيض الباطل، به يراد مكروه لهو الغناء أن يرى من الفقهاء
الغناء عن نهى فقد مالك أما هللا. رحمه الشافعي هو الفقيه وذلك شهادته،9 ترد سفيه
إال املدينة أهل سائر مذهب وهو ردها، له كان مغنية فوجدها جارية اشرتى إذا وقال:

الذنوب.10 من الغناء سماع يجعل فكان حنيفة أبو وأما سعد.10 بن إبراهيم
القصد، ورشف النية، حسن إال يشرتطوا ولم الغناء، عىل أقبلوا فقد الصوفية أما
أنواعها اختالف عىل املوسيقية اآلالت عىل العزف باستجازة املولوية الطريقة وتفردت
وكان والرتكية، الفارسية األقطار يف أشياع الطريقة لهذه وكان الذكر، مجلس أثناء
يتشوف أسبوعية حرضة لهم وكانت بالقاهرة، السيوفية حي يف تكية مرص يف لهم
يوم ورأينا التكية، تلك املرصية الحكومة أغلقت وقد والغناء، باملوسيقا املولعون إليها
أولئك براعة من املوسيقا حرمان عىل الجرائد يف يعرتضون األدب أهل من جماعة إغالقها

القوم.11
وآداب والسماع الوجد عن بالكالم تفيض يراها التصوف كتب يراجع والذي
الغزايل12 عند األخالق كتاب يف وناقشته لخصته ممتع فصل اإلحياء كتاب ويف املستمعني.
الصوفية عناية أن القارئ يتذكر أن ويكفي الحديث، هذا يف تلخيصه إىل العود أرى وال
عىل وحرصهم بالفنون عنايتهم تمثل كثرية وساوس فيها والغناء املوسيقا عن بالكتابة

األخالق.13

ص٢٦٧. ج٢ اإلحياء 9
ص٢٦٨. ج٢ اإلحياء 10

الطريق يف صادفني هللا رحمه املطلب عبد محمد الشيخ ولكن القوم أولئك لسماع مرة ذهبت 11

تعود. أظنها ما فرصة بذلك فضاعت مبتدعون، أنهم حجته وكانت الغرض ذلك عن فرصفني
ص٢٦٨–٢٧٤. 12

الغناء يسمي وهو الغناء، حب عليهم أنكر وقد الصوفية خصوم من أحواله أغلب يف القيم ابن كان 13

البقل»، املاء ينبت كما القلب يف النفاق ينبت «الغناء مسعود: ابن بقول ويستشهد الشيطان) (قرآن
رأي أن والحق ص٢٧٥) ج١ السالكني (مدارج والسماع الغناء أهل عىل القرآن ثقل شاهد أن ويذكر
يف لسماعه النفوس تخف أن توجب ال القرآن فحالوة اعتساف، من يخلو ال القضية هذه يف القيم ابن

مختلفات. ألوان من هللا صاغها فقد حني، كل يف للجد تستعد ال النفوس ألن وقت؛ كل
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والصوفية الفقهاء بني

يف نرشه مقال يف التفتازاني األستاذ بينها فقد الصوفية مجالس يف التغني طريقة أما
يقول: وهو — ١٩٣١ سنة يونيه عدد — املعرفة مجلة

هللا) إال إله (ال بـ الذكر مجالس يبدأوا أن عىل القديم منذ درجوا الصوفية «إن
بالذاكرين التدرج يف املجلس رئيس هو الذي (الرسيم) ويأخذ باألرضية، عندهم وتعرف
الحجاز إىل (الجركاه) كاه الجهر إىل السيكاه إىل الدوكه إىل «الرصد» الراست من أثناءها
من الذاكرين نقل يف الرئيس مقدرة تبدو وهنا فالصبا. فالبياتي فالكردي الرهاوي ثم
يف والغالب واإلنشاد. لألنغام متابعتهم يف املنشدين مقدرة تبدو كما نغمة إىل نغمة

كقولهم: الصوفية كالم من يكون أن األرضية عىل اإلنشاد

ال��م��ت��واض��ع ال��س��ي��د وه��و ن��ب��ي��ك م��ح��م��د ب��ج��اه ت��وس��ل��ن��ا إل��ه��ي
ت��س��ارع األول��ي��اء ق��ل��وب إل��ي��ه��ا ال��ت��ي رؤي��ت��ك األح��ب��اب م��ع أن��ل��ن��ا

إىل أو الرصد نغمة إىل الوصول بعد املنشدين رئيس ينفرد ثم القصيدة، آخر إىل
ثم هللا) رسول يا أدركنا (أغثنا باالستغاثة القصيدة إنشاد عندها ينتهي التي النغمة
النغمة نفس من املجلس قيام عند سينشدها التي فاألبيات النغمة، نفس من املوال يقول
ثم املألوفة، بالطريقة األبيات يكرر الذاكرين قيام وعند األرضمقطعة، عىل ينشدها أيًضا
يستبيح وقد الصوفية. كالم من إليها وما والرقائق والقصائد باملقطعات ذلك بعد ينفرد
ولكن الذكر، مجلس عىل املعروفة وورودها بمذاهبها املوسيقية األدوار ينشد أن بعضهم
الفضل أصحاب الليثية الطريقة رجال إال يتبعها ال ويكاد محضة، قاهرية الطريقة هذه

عام». مائتي منذ القاهرة يف ألويته وحملة مربّزيه وأساتذة الفن هذا عىل

الذكر مجالس يف اإلنشاد طرائق

مجالس فهي فنية، مجالس إىل أحيانًأ تنقلب كانت الصوفية مجالس أن حظت ال وقد
تقام منزل الحسني حي يف كان فقد الغناء. منها الغرض ولكن هللا، لذكر ظاهًرا تعقد
العجزة من طائفة يتواله الشكلية الصورة يف هللا ذكر وكان ثالثاء. ليلة كل حرضة فيه
منشًدا وكان الحويحي، حسن الشيخ فن عىل فيقوم املجلس نظام أما الدراويش، عجزة
ابن شعر من أبياتًا الحرضة يف ينشد وكان الروح، خفيف األداء، عذب الصوت، حلو

مثل: الفارض،
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ح��رج وال إث��م ب��ال ال��ق��ت��ي��ل أن��ا وال��م��ه��ج األح��داق م��ع��ت��رك ب��ي��ن م��ا

قلبي أنا البعاد بعد املهجة، روح يا رشفت الوجود، نور يا «آنست فيغني يندفع ثم
الليايل يف تغنى كانت التي الطريفة األغاني آخر إىل صدف» املالح يف «الكمال أو عليك»

املالح.
خالنهم فيجمعون قصف ليلة الحرضة ليلة يجعلون املنزل ذلك أهل أن أالحظ وكنت

األحاديث. بأطايب ويتندرون املوائد حول
الطرب حفالت يف يفعلون كانوا ما نحو عىل «األدوار» يقرتحون املستمعون وكان
الحويحي الشيخ فغضب عندنا»؛ وتعال هنا من «حود دور بعضهم اقرتح وقد واألنس،
ليست األزبكية أن الحال شواهد من أفهم فكنت أنا أما … األزبكية يف لسنا نحن وقال:

ببعيد! منهم
تلك تعطلت ربه جوار إىل انتقل فلما عرصه، ريحانة الحويحي الشيخ وكان

املكان.14 ذلك إىل القلوب يجذب أن آخر منشد استطاع فما الحرضة،

فنية مجالس إىل أحيانًا تنقلب الصوفية مجالس

للمرحومني النبوغ تباشري ظهرت ففيها املغنني لتخريج مدرسة الذكر مجالس وكانت
ويف درويش. وسيد املنيالوي، ويوسف حجازي، وسالمة عثمان، ومحمد الحامويل، عبده

الصوفية. أتباع من األصل يف هم املوالد قراء من مئات املرصية القرى

عىل الحرضة تقوم الفناء ذلك ويف نخالت، عدة فيه تقوم واسع فناء له وكان الصواف، بيت هو 14

األرائك. عىل الخصوصيون املدعوون يجلس األبهاء ويف الحصري،
الحرضة وكان املرتفني، عيش يعيش متأنًقا صوفيًا وكان مصلح، الشيخ بيت كان منه وبالقرب
لقراءة املشهورون القراء يجتمع كان وإنما أناشيد، وال ذكر فيها كان وما اإلثنني، ليلة بيته يف تقام
اإلذاعة تخلق أن قبل الجماهري، بني سمعتهم لتكوين الفرصة يجدون القراء وكان باأللحان. القرآن
األستاذ حدثني وقد املطرية، بجوار عبيد الشيخ بقرية مدفون مصلح والشيخ طوال. بأعوام الالسلكية

القدماء. بمريديه معموًرا يزال ال بيته أن جمعة لطفي محمد
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األدب يف الغناء أثر

شعرية مجموعات فهناك النفع؛ من بكثري األدب عىل عاد بالغناء الصوفية واهتمام
عرشين منذ صنفت مجموعة وهي النجاة، سفينة منها الصوفية، األناشيد لحفظ وضعت
العهد موصول كنت يوم ترتيبها عىل عاونته وقد نسيم، محمود األديب صنفها عاًما

الشاذلية. بالسادة
عالم يف والطرب املرح أغاني الحسية، األغاني إىل األناشيد تلك من فريق انتقل وقد
املذياع: قاعة يف يغني الحي عبد صالح كان ليال ومنذ الروح. عالم يتاخم الذي الحس

م��ع��ن��ى ي��ا وال��ج��ف��ا ال��ص��د اح��م��ل م��ن��ا أن��ت ف��م��ا ال��ه��وى ش��ك��وت إن

من صورة أنفسهم يف وهي بالقبول، الناس أكثر يتلقاها صوفية قصيدة وهي
املشبوب. الحيس الوجد

هذه يف نراه كالذي أغراضهم عن يفصح ما وفيها رمزيات الصوفية األغاني وأكثر
الحائية:

وال��راح ري��ح��ان��ه��ا ووص��ال��ك��م األرواح إل��ي��ك��م ت��ح��ن أب��ًدا
ت��رت��اح ل��ق��ائ��ك��م ل��ذي��ذ وإل��ى ت��ش��ت��اق��ك��م ودادك��م أه��ل وق��ل��وب
ف��ض��اح وال��ه��وى ال��م��ح��ب��ة س��ت��ر ت��ك��ل��ف��وا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن رح��م��ت��ا وا
ت��ب��اح ال��ب��ائ��ح��ي��ن دم��اء وك��ذا دم��اؤه��م ت��ب��اح ب��اح��وا إن ب��ال��س��ر
ص��ب��اح ال��وص��ال أف��ق ف��ي الح إن م��الم��ة ال��م��ح��ّب ع��ل��ى ل��ي��س ص��اح ي��ا
رب��اح ال��س��م��اح أن دروا ل��م��ا ب��ه��ا ب��خ��ل��وا وم��ا ب��أن��ف��س��ه��م س��م��ح��وا
وراح��وا م��س��ت��أن��س��ي��ن ب��ه��ا ف��غ��دوا دع��وة ال��ح��ق��ائ��ق داع��ي ودع��اه��م
م��الح ش��وق��ه��م وح��ادي ب��ح��ر، ودم��وع��ه��م ال��وف��ا، س��ن��ن ع��ل��ى رك��ب��وا
ال��م��ف��ت��اح وأت��اه��م دع��وا ح��ت��ى ب��ب��اب��ه ال��وق��وف ط��ل��ب��وا م��ا وال��ل��ه
أف��راح زم��ان��ه��م ف��ك��ل أب��ًدا ح��ب��ي��ب��ه��م ذك��ر ل��غ��ي��ر ي��ط��رب��ون ال
وص��اح��وا رأوه ل��م��ا وت��ه��ت��ك��وا ذوات��ه��م ش��ه��ود ع��ن ف��غ��اب��وا ح��ض��روا
األرواح ف��ت��الش��ت ال��ب��ق��ا ح��ج��ب ل��ه��م ك��ش��ف��ت وق��د ع��ن��ه��م أف��ن��اه��م
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ف��الح15 ب��ال��ك��رام ال��ت��ش��ب��ه إن م��ث��ل��ه��م ت��ك��ون��وا ل��م إن ف��ت��ش��ب��ه��وا

واإلفصاح الرمز بني

ابن حدث فقد الذوقيات، إىل الحسيات من املنقولة املعاني بتحديد اهتم من الصوفية ويف
حيوس: ابن قول سماعهم من أن عربي

س��ك��ان ق��ل��ب��ي رب��ع ف��ي ب��أن��ك��م ت��ي��ق��ن��وا األراك ن��ع��م��ان أس��ك��ان
خ��ان��وا اس��ت��ح��ف��ظ��وا إذا ب��أق��وام ب��ل��ي��ت ف��ط��ال��م��ا ال��وداد ح��ف��ظ ع��ل��ى ودوم��وا
أج��ف��ان ف��ي��ه ل��ي ب��ال��ن��وم اك��ت��ح��ل��ت ه��ل دي��ارك��م ت��ن��اءت م��ذ ع��ن��ي ال��ل��ي��ل س��ل��وا

نعيم يف العارفون هم األراك نعمان سكان ذلك: يف الروحاني «السماع قال: ثم
دفعت فإني داوموا الهمم: لهذه الربانية لطيفته يقول قلوبهم. ومحلها املشاهدة حرضة
بالقيومية نفسه يصف أخذ ثم فخانوا، األول امليثاق يف اإللهي العهد عليها أخذ نفوس إىل
األنزه العالم إىل النوم محل هو الذي الرتكيب عالم من التجرد قدر عىل أي إلهيًا، تخلًقا
أن الهمم يخاطب أخذ ثم ملسو هيلع هللا ىلص، قلبه ينام ال أنه من نبويًا مرياثًا فيه نوم ال الذي األقدس

وهو الصوفية، عىل وينكره الغناء يف يرتاب القيم ابن أن ثانية مرة نذكر أن للبحث الوفاء من 15

ال التي العشق سكرة إىل ونحوه يوم سكر ملفسدة نسبة «وأي ويقول: الخمر، رشب من أفظع يراه
إىل الرشاب سكرة تقاس وهل قتيًال؟ أسريًا حربيًا سلبيًا الهالكني عسكر يف إال صاحبها الدهر يستفيق
مفسدته سكًرا ويبيح معلومة فيه ملفسدة سكًرا يحرم أن بحكيم يظن وهل بالسماع، األرواح سكرة
عن خرجوا واألرواح العقول يف وتأثريه السماع سكر يف نازعوا فإن الرشاب؟ مفسدة أضعاف أضعاف
ويبيح صحته، عليه يشوش عما املريض الطبيب يحمي فكيف القوم، مكابرة وظهرت والحس، الذوق
بسكر وسقمها الرشاب، بسكر األرواح سقم بني نسبة ال أنه يعلم واملنصف السقم، أعظم فيه ما له
الصالح؛ عني الصوفية يراه الفساد عني القيم ابن يراه وما ص٢٧٩) ج١ السالكني (مدارج السماع»
من غفا ما تنبيه عىل قائمة طريقتهم كانت إذ النفوس ويوقظ القلوب يهيج ما كل إىل يدعون ألنهم
الحق أمام واملطيع العايص أن ويرى والحرام الحالل بني يفرق ال من وفيهم واألحاسيس، األذواق
عليه يقوم الذي األساس يف مختلفون الحقيقة وأهل الرشيعة أهل أن سلف ما كل من ويظهر سواء.

األخالق. رصح
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ال أي أجفاني، السيوف هاتيك فغمد األحبة منازل منازلها من برقت إذا سيوفها ملعان
باألبصار».16 يذهب برقه سنا يكاد أنام،

ذلك وسبب الرسول، ومقام هللا مقام بني عربي ابن حرية حرية، فيها العبارة وهذه
رب فهو جانب، من وإله جانب من مألوه فالنبي املحمدية، بالحقيقة قوله إىل يرجع
حني مربوب وهو املوجودات، جميع عىل الفضل صاحب تراه حني رب هو ومربوب،
التفصيل. تمام األول الجزء يف القضية هذه فصلنا وقد الوجود، لواجب تبعيته تتصور

مهيار: قول الصوفية سماع من أن حدثنا ثم

خ��ب��ا ك��ي��ف أم ال��ب��رق أض��اء ك��ي��ف وق��ب��ا17 س��ل��ع ب��ي��ن ل��ي ن��اظ��ر م��ن
ع��زب��ا ق��ل��بً��ا رد ول��ك��ن ع��ي��ن��ي ت��ن��م ول��م وم��ي��ض��ه ن��ب��ه��ن��ي
م��ل��ت��ه��ب��ا أض��ل��ع��ي واس��ت��ب��ردت��ه خ��اف��ًق��ا18 ق��ل��ب��ي ص��ار ق��د ل��ه ب��رق
ك��ذب��ا بُ��ري��ق — ال��ص��دق ي��وه��م��ن��ي — ب��ه دن��ا م��ن��ًى م��ن ي��ال��ب��ع��ي��د
ال��ص��ب��ا ري��ح ال��ص��ب��ا ع��ه��د ب��ه ردت ب��ح��اج��ر س��ح��ر ول��ن��س��ي��م
وأط��ي��ب��ا ن��ف��ًس��ا م��ن��ه��ا أع��ب��ق ع��ن ال��ع��ط��ار ف��ت��ح م��ا أل��ي��ًة
ال��س��ل��ب��ا وي��رد ال��ط��ري��د ع��ل��ى ب��ال��غ��ض��ا ال��ن��اش��دي��ن ي��دل م��ن س��ل
غ��رب��ا زم��ان ن��ج��م وط��ال��ٌع — ت��ع��ل��ة وال��م��ن��ى — ل��ي أراج��ع
م��رت��ق��ب��ا وال ع��ي��ن��ا خ��ائ��ًف��ا ال ب��م��ن��ى ال��ق��ب��اب ب��ي��ن وط��وق��ة

املحمدية املقامات بني يل ناظر من ذلك: يف للعارف الروحاني «السماع قال: ثم
ما عيني أن عىل ملعانه أيقظني الكون، غيم يف مطويًا خبا كيف أم املعرفة، برق ملع كيف
له فسكنت املدبر، العالم إىل فرده التدبري عالم إىل منرصًفا العقل كان ولكن عنه، نامت
كان ما الرسور برد واستربدت صفوان، عىل كسلسلة خضًعا طريانها بعد القلوب همم
املنزل النور مثال الرصد خلقة خلق من املعني له الح فلما اإللهية، التنزالت بنور حاميًا
ينادي رجع ثم كذب. بريق الصدق يوهمني فقال: اإللهي بالحفظ عرفه منه ليقبله

ج١. ص٢١٤ األبرار محارضة 16

موضعان. وقبا: سلع 17

خافًقا. قلبي بنات له قرت الديوان: رواية 18
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عرص وعىل عليه دل والظلمة النور بني املشرتك الربزخ يف األنفاس عالم من بالبعد أيًضا
عرًفا املسك من أطيب هو بما الرحمن نفس من التنفس نفس ورشوق الصبا ريح شبابه
البناء عن الطريق عىل االشتياق بمقام قلوبهم الناشدين يدل من سل قال: ثم ونًرشا،
أماني، تكون قد واملنى السلب، ذلك يل أراجع قال: ثم غرة، عىل منه أخذ قلبًا ويرد األعز،
القباب بني مرتدًدا طائًفا أراني وهل الحجاب. يف صار أي غرب؟ سعد نجم يطلع وهل
الشمل وانتظام االتصال حصول وعد مرتقبًا وال لم؟ بقول: خائًفا ال شموًسا الساترة

باألحباب».19
بأشعار يتغنون قد الصوفية أن يعني فهو املدلول، واضح ركاكته عىل الكالم وهذا

روحانية. آفاق إىل ينقلونها ولكنهم حسية،
أي التصوف، بتقعيد مشغوًفا كان ألنه إال الرشح هذا إىل عربي ابن احتاج وما

وأصول. قواعد عىل إقامته
مما وأرحب أوسع آفاق فلألرواح رشح، بال املعاني هذه يرتك أن األفضل وكان
يصل ال أشياء الغناء من يفهم قد املعاني بعالم والروح القلب املوصول والصويف يظن،

تأويل. وال تفسري وال رشح إليها
بها يتمثلون وإنما امرأة، هي حيث من «ليىل» تفتنهم ال أنفسهم الحواس وشعراء

والنعيم. والعذاب والوصل الهجر منها جًدا، كثرية معاني
مثل ومثله الغناء، يسمع حني هيامه أسباب رشح عن وصدًقا حًقا يعجز والصويف

طرب. كيف بالضبط يعرف ال حيث من يطرب الذي الحساس املوسيقار
«ليىل» بجانب الحقيقية «ليىل» يحب قد فهو املحسوسات، ينكر ال الحق والصويف

الوجود. لوح يف جميل سطر الحقيقية ليىل ألن املجازية؛
عربي؛ ابن أمثال يتربأ كما املحسوسات جميع من التربؤ إىل يحتاج ال الحق الصويف
املعاني. فردوس به تدخل الذي املفتاح وهي للمعقوالت، التصوير هي املحسوسات ألن
املرئيات وهذه مخرب، ولكل منظر، ولكل صوت، ولكل قول، لكل يرتاح الحق الصويف
املعاني. إىل األلفاظ تشري كما حقائق، إىل تشري شواهد هي وإنما األوهام، من ليست

(ترجمان قصائد تأويل من األول الجزء يف إليه أرشنا ما وتذكر ج١ ص٢١٥ األبرار محارضة انظر 19
األشواق).
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السالكني من رأيه يف ألنهم املفتونني؛ وجميع املضللني جميع يعذر الحق الصويف
الطريق. جهلوا وإن

تفسد ألنها الرشوح؛ عن ويتغافل يشء، بكل ويأنس يشء، لكل يطرب الحق الصويف
والغموض. اإلبهام من عبريها تأخذ التي الوجدانية النفحات

يريد؟ ماذا بالضبط يعرف ليىل مجنون كان وهل يريد، ماذا يعرف ال الحق الصويف
اليقني. إىل الجاهلون يرتاح كما الحرية إىل يرتاح الحق الصويف

ذاق ورحمتك فبفضلك هواك، يف الضالل أسري وحدي واجعلني هواك، يف ضللني اللهم
الضالل. طعم العارفون

األغبياء! نصيب إال الرصيحة الهداية كانت وهل
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ونشأته الشعراني مولد

األخالق، بنرشمحاسن اهتمت التي الصوفية الشخصيات بعض ندرس أن الخري من رأينا
أربع من أكثر يف كتابًا عنه نرشنا أننا تذكرنا ثم الغزايل، عن فصًال نكتب أن لنا فبدا
١٩٢٤ سنة يف املرصية الجامعة إىل قدمناه الذي الغزايل» عند «األخالق هو صفحة مئة
نسيناه ما فنحن الكتاب، هذا مراجع أهم من كانت الغزايل مؤلفات أن أيًضا وتذكرنا

خاص. ببحث نفرده حتى
يف التأثري أبلغ أثرت التي املرصية الشخصيات إحدى ندرس أن رأينا التأمل وبعد
األذواق يف أثرت شخصية أكرب الشعراني فرأينا املرصيي، بني الصوفية الثقافة ذيوع

قليل. غري زمنًا الجماهري عىل وسيطرت املرصية،
سنرتيس عرف الشعراني أن الشخصية هذه درس إىل مييل أسباب من يكون وقد
شعرة أبي ساقية يف نشأ فقد — سنرتيس يف حية تزال ال أخيلة وتعابريه ألفاظه ويف —
شعرة أبي ساقية يف نشأته أجل ومن وأصدقاء. أقارب فيها ولنا بلدنا تجاور بلدة وهي
البالد يف الذيوع كثري اسم وهو الشعراوي، يسمى نفسه عند وهو الشعراني، سمي

الجليل. اإلمام بذلك تيمنًا أبناءهم الناس به يسمى كان املرصية
تزال فال التصوف حب شعرة أبي ساقية يف غرست الشعراني شخصية أن ويظهر
بلغ وقد الطريق، آداب وينرشون املوالد يقيمون أهلها يزال وال األولياء، بذكريات عامرة
خالد أنه زعموا وقد خالد، الشيخ شخصية هي جديدة شخصية اخرتعوا أن األمر بهم

السنني. من عدًدا بلدهم إىل الناس به فجذبوا الوليد، بن
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يؤكدون وهم الشعراوي، اسمه الصالحني من لرجل رضيح شعرة أبي ساقية ويف
مبلغه نعرف ال كالم وهو الفصل1 هذا عنه نكتب الذي الشعراوي الوهاب عبد والد أنه

الصواب. من

وأخوه زوجته

انتقل مولده من يوًما أربعني وبعد ٨٩٨ سنة ألمه جده بيت يف قلقشندة يف الشعراني ولد
موصول وظل عرشة، الثانية إىل فيها وأقام بها فنشأ شعرة أبي ساقية أبيه بلدة إىل
إىل انتقل ثم املنوفية2 أولياء عن التحدث من يكثر نراه ألنا فيه نشأن الذي بالبلد العهد
زاوية، شيخ فصار شأنه ارتفع ثم عرصه، يف الشيوخ كبار عىل العلم فتلقى القاهرة
ثروة فرتك التأليف عىل وأقبل الحني،3 ذلك يف املرموقة املناصب من املنصب هذا وكان

األقلون. إال العلماء من مثلها يرتك لم وصوفية فقهية
عن يتحدث ألنه نفسه ترجمة هي فكتبه الشعراني ترجمة إىل حاجة يف ولسنا
مفصلة كتبه يف القارئ يراها وأهله بيته أخبار حتى املناسبات جميع يف وأعماله أحواله

تفصيل.4 أتم

عيد. حلمي محمد الدكتور بذلك حدثنا 1

سمادون. جامع إمام كرامات من عرف ما يرسد وهو منه وقع كالذي 2

زاوية». شيخ أو عامًلا فرصت رفعك «إذا كالمه: بعض يف جاء 3

محمد اإلمام ذرية من أنه فذكر املنن) (لطائف كتابه مقدمة يف كاملة ترجمة نفسه الشعراني ترجم 4

واظب وأنه التمييز، سن يف وهو القرآن حفظ وأنه تلمسان، سلطان كان السابع جده وأن الحنفية، بن
هللا وأن األبوين، يتيم نشأ أنه مع اآلفات من عصمه هللا وأن سنني، ثماني عمره كان منذ الصالة عىل
أخيه عىل ودرسهما األجرومية ومتن شجاع أبي متن حفظ وأنه النيل، يف غرق حني له التمساح سخر
من أحد يحفظه لم ما املتون من حفظ القاهرة إىل هاجر فلما القاهرة. إىل يهاجر أن قبل الريف يف

نصيب. يف أو علومهم من له وكان األشياخ صحب ثم عرصه، أهل
تمثل وهي قرأها، التي املؤلفات عن الشعراني كتبها صغرية رسالة املورود) (البحر كتاب نهاية ويف
املؤلفات من عظيمة طائفة فذكر املنن) (لطائف كتاب يف صنع وكذلك العرص، ذلك يف الثقافة مراجع

العارش. القرن يف القاهرة أساتذة عن صورة أمتع لنا وقدم درسها، التي
مبادئ الريف يف عليه درس الذي القادر بعد منهم نعرف العلم: أهل من الشعراني إخوة وكان
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واملصنفات األشعار5 يف نسائهم عن يتحدثون قلما واملسلمني العرب أن يتذكر والذي
عىل مواظبة أكثر عرصي نساء من عيني رأت وما يقول: الشعراني يرى حني يدهش
الوالدة وجه عىل حبىل وهي خلفي صلت فربما الرحمن عبد أم زوجتي من الليل قيام
فلها عنها ريضهللا الرحمن عبد ولدي أم وأما يقول: أو جًدا6 عزيز وهذا القرآن، بنصف
وقتي إىل البيت خالء يف حاجتها تقيض وهي قط رأيتها فما سنة عرشة تسع معي اآلن
اإلزار يف وهي شخصها رؤية عىل تخاف النساء من عليها اطلعت وممن يقول: أو هذا7
ريض الرحمن عبد أم فاطمة زوجتي الخالء من خارجة وهي أحد، يراها أن وتستحي

أيًضا كان أباه أن ويظهر مؤلفاته. جميع يف عنه تحدث الذي الدين أفضل منهم ونعرف والفقه، النحو
نصه: ما ص٢٥٦ ج١ املنن لطائف يف جاء فقد العلم، أهل من

تعاىل: هللا رحمه الوالد أنشد وقد

م��ن��ذه��ل ف��ه��و م��ن��ه��م ح��ار ق��د ال��ع��ق��ل ل��ه دواء ال دف��ي��ن داء ال��ن��اس
ث��ق��ل ب��ه ق��ال��وا م��ن��ق��ب��ًض��ا ك��ن��ت أو م��س��خ��رة س��م��ي��ت م��ن��ب��س��ًط��ا ك��ن��ت إن
م��ل��ل ب��ه ق��ال��وا ت��ج��ان��ب��ه��م��و وإن ط��م��ع ب��ه ق��ال��وا ت��خ��ال��ط��ه��م��و وإن
ح��ي��ل زه��ده ق��ال��وا ت��زه��د وإن ب��م��ن��ق��ص��ة ي��ل��ق��وه ت��ه��ور وإن

آمني. الواسعة، الرحمة تعاىل هللا رحمه قاله ما آخر إىل

جامع شيخ كنف يف عاش القاهرة إىل هاجر حني أنه بدليل الفقراء من كان أباه أن املؤكد من ولكن
الشيخ هذا شكر وقد يلبسون، مما ويلبس يأكلون مما يأكل منهم واحد كأنه أوالده بني فكان الغمري،

ص٣٢. ج١ املنن لطائف انظر تعاىل» هللا إال عني يجزيهم «فال وعطف: أدب يف بقوله وأوالده،
ذلك بعد حدوه الغمري أوالد أن املنظمة) (الدرر كتاب عن باشا مبارك عىل نقل مما ويظهر
أذكر ال الشعراني كتب يف نظرت ما كثرة وعىل — خوند مدرسة إىل وانتقل جامعهم فرتك عليه وانقلبوا
أثره عظم حني له مضايفتهم عن تاًما سكوتًا سكت كان فإن الغمري، أوالد من وقع ما إىل أشار أنه

الصنيع. حسن من صباه يف إليه قدموا ما راعى ألنه ذلك كان فإنما
وكان معشوقاتهم، عن تحدثوا وإن نسائهم، عن يتحدثوا أن العرب شعراء عند املقبول من يكن لم 5
رثى من العرب شعراء من وقل أبيه. شعر من كان وإن أمه يف قيل شعًرا الرجل يروي أن العيب من

الزيات. وابن الطغرائي الوفاء من الخلة بهذه عرف من وأشهر زوجته،
ص٤٣. األنوار لواقح 6

ص٢٨٧. اللواقح 7
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من قط حجًما لها رأى العكام أن أظن فما مرات، ثالث الحجاز إىل بها سافرت عنها. هللا
يف تركب وكانت بيتها، إىل رجعت ثم املرشفة مكة دخلت أن إىل بيتها من خرجت حني
نزول يف كلهم األكابر نساء ونزل املغطى، الحمل داخل القتب ظهر فوق العقبات مثل
يف وال املحطات يف ال حاجتها، بقضاء قط شعرت وما تنزل لم وهي وطلوعها، العقبة
حتى أحد، يراني أن أستطيع ال وقالت: حماًرا، قط تركب ولم عنها، ريضهللا السري حال
زال حتى وصربت بالوجع ورضيت عليها. أقدر فلم عينيها يرى أنه فيها عجزت الكحال
ولم منها، رأيته أمر فهذا اآلن، إىل اليمنى العني عن اليرسى عينها ميق وضاف الرمد

ذلك.8 عىل العاملني رب هلل فالحمد إخواننا. عيال من ألحد ذلك وقوع يبلغني
أثر ولذلك املنزلية، حياته يف سعيًدا كان أنه األول: أمرين: عىل تدل الفقرات وهذه
ال وجه عىل املرأة يف الخلقي الكمال يتمثل كان أنه والثاني: األخالق، لقواعد فهمه يف
يف الرمد بألم زوجته ترحب أن الحمد موجبات من رأى أنه بدليل تعسف، من يخلو

العيون. طبيب أي الكحال، رؤية من التحرز سبيل

نفسه عن رضاه

األنس هو الطمأنينة من آخر جانب له كان بيته أخبار عىل الشعراني اطمئنان وبجانب
فهو حفيًا، به وكان الصالح، أهل من هذا أخوه كان فقد الدين؛ أفضل أخيه بمودة

الثناء.9 حلل عليه ويضفي رطب، بلسان كثرية مناسبات يف يذكره
من بأخبارهم يطوف فهو أصدقائه، عن راضيًا كان أنه حديثه من أيًضا ويظهر

الجذالن. الفرح حديث عنهم ويتحدث حني، إىل حني
أرشف من دنياه يف مسلكه يرى كان فقد نفسه، عن رضاه كله ذلك إىل ويضاف
نحو عيل «عرضوا يقول: كأن عليه هللا «منن» عن الحديث من يكثر نراه ولذلك املسالك،
مال أكل من لنفيس احتياًطا فرددتها إسكندرية قايض يل بها أوىص دينار آالف أربعة

فيقول «عائلة» املرأة يسمون اليوم مرص وأهل املرأة، معناها هنا «عيال» وكلمة ص٢٥٩–٢٦٠ 8

زوجته. يعني العائلة. مع خرجت أحدهم:
ذكر الشعراني تجد املنن لطائف كتاب شئت إن وراجع األنوار. لواقح من و٢٥٤ ص١١٥ مثًال انظر 9

موضع. مئة من أكثر يف بالخري أخاه
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فالحمد الدنيا، مال جمع إىل ميلها من عليها وخوًفا يل تقسم لم التي والشبهات القضاء
السلف بأفعال أخالقه «شيدت املغرتين: تنبيه كتابه مقدمة يف يقول وكأن ذلك»، عىل هلل
أوائل به بالتخلق عيل هللا منَّ وبما العاملني، والعلماء والتابعني، الصحابة من الصالح
بالتخلق فالن يأمرنا كيف املتعنتني: بعض يقول أن خوًفا القوم، محبة طريق يف دخويل
مّن التي األخالق من بكثري رصحت فلذلك األخالق؟ هذه عىل يقدر لم وهو القوم، بأخالق
مملوء كتاب وهو املنن، لطائف كتاب مقدمة يف قال وكذلك أقراني»، دون عيل بها هللا

الناس. أفضل نفسه عند كان الشعراني بأن شواهد وكله والخيالء، بالزهو
الشعراني، شخصية من مهًما جانبًا لنا يفرس واألهل النفس عن املطلق الرضا وهذا
معارصيه. أخالق يف واالنحراف الزيغ من رآه ما نقد يف الجرأة من به اتصف ما رس فهو
الجنان، قوى الشعراني كان وكذلك للناس، يفرغ نفسه آفات من يخلص حني والرجل

العلماء. وإسفاف الوالة طغيان يحارب وهو
خصيصة هذه ولكن الصوفية، عند املقبولة الشمائل من ليس النفس عن والرضا
النفوس خلق نملك فما ذلك، أجل من عليها ننص ونحن الشعرانية، النفس خصائص من

النفوس. ألوان من عرفناه ما نسجل وإنما واحد، سمط يف لنسلكها جديد من
يستبيح كان فالشعراني الخيالء، من املنزع هذا نقيد أن العدل من كان وربما
كالتأثري مقبول، غرض لذلك يكون وحني النية، تخلص حني النفس فضائل عن الحديث
بالحب معمورة بنفوس تعاليمه عىل ليقبلوا شيخهم يف االعتقاد إىل وجذبهم املريدين، عىل

واإلجالل.10

الكرامات يف اعتقاده

يؤمن رجل فهو عقيلته عن كذلك حدثنا نفسه وعن أهله عن الشعراني حدثنا وكما
عنده املستبعد من وليس يشء. كل عىل يقدرون األولياء ويرى مطلًقا، إيمانًا بالكرامات
يف وهو الحشيش الرجل يبيع أن رأيه يف املمكن ومن البيوت، أخبار الويل يعرف أن
ملح مثل يف مرص إىل مكة من الرجل ينقل أن تصوره يف ويجوز األولياء، من أمره حقيقة
الحوائج أصحاب يرسل كان الخواص أستاذه أن وحدثنا الواصلني. أحد دفعه إذا البرص

ص٢٦٩. املورود البحر انظر 10
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كان الرجل هذا وأن الحال، يف لهم فيقضيها األزهر باب عىل الفجل يبيع كان رجل إىل
لساعته، شفي إال غريهما أو برص، أو جذام من مرض وببدنه فجله من أحد يأكل ال
تركب فال الربكة معروف كان املوسكي قنطرة يف الحمارين أحد أن الشوني عن وحدث
أحد يشرتي ال كان الحشيش باعة أحد وأن أبًدا، للزنا تعود وال تابت، إال مومس حماره
وجادله، النيل ساحل عىل بإبليس اجتمع أنه وحدثنا الحشيش،11 عن تاب إال قطعة منه

امليزان.12 كلسان وقلبه امليزان، ككفتي اإلنسان أن منه وسمع
أهمية الجانب ولهذا املجاذيب، صنع عما باألقاصيص تفيض الشعراني ومؤلفات
تصدق شخصية هي الشعراني نظر يف الخلقية فالشخصية األخالق، لقواعد فهمه يف
قرأ أنه حدثنا فمن الرشعية، النصوص يعارض لم ما العقول، أحالته وإن يشء، كل
القرآن قرأ أنه حدثنا ومن صادق، فهو العشاء إىل املغرب من مرات خمس كله القرآن
الروح تجردت «إذا ألنه صادق؛ فهو وليلة يوم يف مرة ألف مئة ثالث بالحروف13 كله

ذلك».14 فعلت الكثيف الجسم هذا عن
كانوا لعهده املرصيني الصوفية أن الشعراني كتب يف املبثوثة النقول من ويظهر
الفقهاء من طوائف العهد لذلك مرص يف كان أنه كذلك ويظهر بالكرامات، يقولون جميًعا

األولياء. به اختص ما ينكرون من بمحاجة نفسه شغل ألنه الكرامات: تنكر
أن املرصفي محمد أستاذه عن ينقل فهو عقلية: سذاجة عىل يدل نفسه والتعليل
هذه أعمار ألن سنني؛ يف إال قضاؤه يمكن ال ما واحد يوم يف يقضوا أن لهم يتفق األولياء
األمم عبّاد عىل لريجحوا الربق برسعة األعمال إنجاز عىل الخواص هللا فأقدر قصرية األمة

سنة.14 مئة الخمس نحو عاشوا الذين السابقة
مقبول. حكم إىل فهمها يف نصل لم ألننا الكرامات: صحة نناقش أن يعنينا وليس
يؤذيها ال شخصية الخلقية الشخصية يرى كان الشعراني أن نسجل أن يعنينا وإنما
الخواص عن كتبه وما األحوال. بعض يف الظواهر تسوء أن يضريها وال العقل، تعق أن
حمق؛ عىل يدل نفسه عن كتبه وما املجاذيب،15 إيمان بالكرامات يؤمن كان بأنه يشهد

ص٩٩–١٠١. األنوار لواقح يف اإلشارات هذه تفاصيل انظر 11
ص٢٠٦. اللواقح 12

القراءات. هي الحروف: 13

ص٢٦٨. املورود البحر 14
ج١. و٢٧ ص٢٦ املنن لطائف انظر 15
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بل مرص، أطراف يف يتكلم من وسمع والحيوانات، الجمادات تسبيح سمع أنه حدث فقد
نسجل أن أيًضا ويهمنا املحيط.16 البحر يف السمك تسبيح وسمع األرض، أقاليم سائر يف
بكل اإليمان عىل الشعب هذا انطبع فقد املرصية، العقلية تلوين يف وأمثاله الشعراني أثر
الرشيف، باألزهر دروسه يف الكرامات عن يدافع من العلماء كبار من رأيت وقد مجهول.
يف فصًال أكتب أن املمتازين األدباء أحد ورجاني طوال. مباحث ذلك يف الدجوي وللشيخ
عن يتحدث الفضل أهل من رجًال ورأيت الكرامات. يف الحق وجه به أرشح الكتاب هذا
أحد من رسالة تلقيت أيام ومنذ املازحني. من كان أحسبه وما األقطاب، وكرامات القطب
النبي وأن املنام، يف النبي رأى أنه األزهر علماء من رجل عن كاتبها حدثني البالغ قراء

األولياء. إمام يكون بأن قىض
يف بابًا الغزايل لها عقد فقد مرص: بأهل خاص الكرامات يف االعتقاد أن ادعى وما
املرصية، البيئات يف العقيدة هذه غرسوا من أكرب كان الشعراني بأن أحكم وإنما اإلحياء.

الخيال! حدائق من الكرامات يف ما إىل الناس توجيه يف الفضل يرجع وإليه
املجد من دنيا ألنفسهم يخلقون فهم للفقراء؛ كبري عزاء الكرامات يف واالعتقاد
الوساوس هذه أن املؤكد ومن الحياة. حظوظ من عليهم ضاع ما بها يعوضون املوهوم
األيدي فارغة وهي األمة تصح حني واالقتصادي السيايس الضعف عصور يف إال تسود ال
الواقع، غري يعرفون ال قوتهم عصور يف املسلمني رأينا ذلك ومن واملال. الجاه سلطان من
يصدقون االنحطاط عصور يف رأيناهم ثم عليهم، الصفات أغلب من كان الصالح أن مع
العيش شظف من فيه هم ما ينسون عساهم مخلوق، كل إىل زمامهم ويلقون يشء كل

الشقاء. ونكد

مجهول بكل اإليمان عىل املرصي الشعب انطباع

بفطرته ألنه ييأس؛ حني إال يتصوف ال والرجل الضعف، مظاهر من نفسه والتصوف
ليظفر ويفتك يصاول وإنما النفس، حظوظ من املجهول ينتظر ال مفرتس حيوان

وامللوك. األمراء بحظوظ
بني يكون أن اثنتني: إحدى إال له ينبغي ال املروءة ذا أن ودمنة كليلة يف جاء وقد
املنزلة يطلب فالرجل الفيصل؛ هي الكلمة وهذه متبتًال. النساك بني أو مكرًما، امللوك

ص١٧١. ج٢ املنن لطائف انظر 16
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أن ذلك ومعنى النساك. بني تفته لم امللوك بني فاتته فإن األحوال، جميع يف العالية
كربياء. من يخلو ال نفسه التعبد

كلمة يجعلوا أن املكبوت وكربيائهم املصقول بدهائهم الصوفية استطاع وقد
سمعتهم ويسوئون ويلمزونهم الدنيا أهل يغمزون زالوا فما العليا؛ هي الحرمان
املتوجني امللوك وأن حًقا، امللوك هم الفقراء أن السواد عند صح حتى بالبهتان ويرمونهم

املفتونني! متاع وهي «الدنيا» غري يملكون ال
﴿َما الدعوة إجابة إىل الناس أرسع كانوا الفقراء يرى األنبياء سري يراجع والذي
السلطان أتباعهم يعدون األنبياء ألن ذلك كان وإنما أََراِذلُنَا﴾ ُهْم الَِّذيَن إِالَّ اتَّبََعَك نََراَك
فاتتهم فإن السيطرة، إىل يتشوفون الحيوانية بفطرتهم والفقراء السماء. عالم يف املطلق

هناك. أدركوها هنا

الضعف سمات من التصوف

ما فيها فأنبتوا خصبة تربة مرص يف وجدوا وأصحابه الشعراني أن القول وخالصة
جنبًا يسري البالد هذه يف الصوفية الشعوذة شيوع وكان الخيال، صنوف من شاءوا
نصارى اصطفاء فإن األرثوذوكسية، النحلة من مرص نصارى اصطفاه ما مع لجنب
مشبع مذهب ألنه الضعف؛ من عليه هم ما بفضل إال يقع لم األرثوذوكيس للمذهب مرص

ضعيف. مخلوق لكل السند هي والخرافات بالخرافات،
أيام يف أقول ما صدق يؤكد املاضية سنة العرشين يف مرص أحوال يتأمل والذي
املجد من يئسوا كانوا الناس ألن عظيم؛ سلطان الطرق ملشايخ كان العاملية الحرب
جديد، بشاغل الجمهور شغل ١٩١٩ سنة يف املرصية الثورة هبت فلما السيايس،
والوطنيني السعديني بني الخالف محله وحل والخلوتية، الشاذلية بني الخالف وانقطع

والدستوريني.
بهذا أترونني الفقراء، يسمون الصوفية وكان الفقر، يسمى التصوف كان ما وألمر

الروحية؟ النزعة تلك من أغض
الناس. ضمائر من صحيح أصل إىل أردها وإنما هيهات،

يف غد من أقمتك تستقم لم إن فقال: مرءوسه هدد الرؤساء أحد أن تسمعوا ألم
األول؟ الصف

رؤية إىل اإلمام يسبقون من صف الصالة: إىل املبكرين صف هو األول والصف
املحراب!
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سبيل يف الحرب أدوات من أيديهم تخلو أن بعد إال املحاريب لزوم الناس يعرف وال
املعاش. سبيل يف أو املجد

يكن ولم بالزوايا تمتلئ لم القاهرة أن أسجل أن يكفي االستطراد؟ ولهذا مايل
فمضوا الدنيوية، أمورهم عىل غلبوا كانوا أهلها ألن إال مرموق حظ فيها للشعراني

السماء. أبواب فتح إىل األسباب يلتمسون
مؤلفاته يف قال أنه عليه أحصيت الذي وهو وكيف باألحمق، الشعراني كان وما

مرة: خمسني من أكثر

زمانه». عرف من «العاقل

يمت فلم به يساسوا أن ينبغي بما أهله فساس زمانه الرجل عرف فقد وهللا، إي
بالقليل. ليس متاع وذلك الصمداني)، واملحقق الرباني، (القطب وهو إال

الصوفية دهاء

وبعد بالسمعة ليظفر الناس مداراة يف بالرتفق نصفه حني الشعراني عىل نتجنى أترانا
الصيت؟

فستعرف فعلت فإن املورود»، «البحر ومقدمة والجواهر» «اليواقيت مقدمة يف انظر
يريد كا أنه أي والدين، التصوف يف بالزعامة الظفر عىل الحرص أشد يحرص كان أنه
كانت الجبهتني هاتني وإىل الرشيعة، وأنصار الحقيقة أهل من عنه مرضيًا يكون أن

الناس. بني الصدارة أصول ترجع
بالقبول فيستكتبهم العلماء إىل يميض ثم التصوف يف الكتاب يؤلف الشعراني كان
ذلك عنه يعرفون الناس وكان الرشع، يخالف ما فيها ليس كتبه بأن القول له ليصح
الصوفية حظرية الخطرة: الحظرية يف تدخله زيادات إليها فيضيفون كتبه إىل فيعمدون

اآلراء.17 مقبول من املألوف عىل الخروج إىل يتطلعون الذين املتفلسفني

الروحية السيادة له لتصح الرشيعة رجال بني السمعة حسن عىل الحرص شديد الشعراني كان 17

أحدهم عرصه أعالم من أربعة إجازات دون فقد لذلك، شاهد املورود البحر كتاب نهاية ويف والدينية،
الجميع. من عنه مرضيًا ليكون شافعي؛ ورابعهم مالكي، وثالثهم حنفي. وثانيهم حنبيل.
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الطبقات جميع رضا عىل حرصالشعراني

يف الرجال نوادر من كان املطامع أصحاب إىل نضيفه الذي الرجل فهذا — مهًال ولكن
دماء من بمداد لقلت شئت ولو الذهب، بماء تكتب صحائف كتبه ويف األخالق، كرم
أصحابه من يراه من يزجر كان أنه — صادق وهو — الرجل هذا حدثنا فقد القلوب،

نبيل. أدب وهذا الناس18 عيوب عىل يتجسس
الذين املسلمني لعورات سرته كثرة عليه هللا منن من أن — صادق وهو — وحدثنا

يقول: الذي وهو الواجبات. جملة من ذلك يرى وأنه باملعايص، يتجاهروا لم

سكران، وهو خارًجا رأيناه إذا بابه عليه نغلق أن للمسلم سرتنا جلة من إن
خفنا إن الجار حائط من تنزل أن املحرمة الخلوة يف معه التي األجنبية ونأمر
أحد يعلم ال حتى ذلك كل فيه. هي الذي املحل من خرجت إذا ينظرها أحًدا أن
السوءات كشف عىل يرتتب وكم لنا. جاًرا كان إن سيما ال الرجل، ذلك بعصيان
فإنه أصدقائك، ألعز ولو املسلم أخيك رس تفيش أن أخي يا فإياك مفسدة،
لبعض ذلك فيحكي حاذًقا كان وإن ساذًجا، كان إن الناس لكل ذلك يحكي
بالكتمان ويأمره صاحبه يخرب واحد كل فيصري بالكتمان؛ ويأمرهم الناس
أخاه هتك أنه والحال رأى، ما كتم أنه يحسب وأحدهم البلد19 تمتلئ حتى

الناس.20 بني

نفسه ومطاوعة صدره، انرشاح عليه هللا نعمن من أن يذكر بل بذلك، يكتفي وال
بالعدو، الشماتة إظهار الناس عىل الغالب أن مع لكشفها وكراهته عدوه سرت محبة يف

عورته.21 وإظهار

ص٧. ج٢ املنن لطائف 18
القرآن. يف مذكًرا ورد وقد املنوفية، أهل لغة وهي مؤنثة الشعراني كالم يف البلد 19

ص٢٠١. ج١ املنن لطائف 20
ص٢٠٢ ج١ املنن .لطائف 21
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أصحاب من العصاة يرى وهو مؤلفاته، جميع يف الشعراني إليه دعا األدب وهذا
وهذا هللا، إىل هدايتهم يف ويرتفق واإلشفاق، العطف بعني إليهم وينظر العوائر، الجدود

األنبياء.22 أخالق من
قوة يفرض ألنه األعداء؛ عيوب عن التغايض هو املوطن هذا يف النظر يلفت والذي
ابتاله رجل أصدقائي ويف الرجال، من األقوياء أخالق من فهو النفس، ضبط يف عظيمة
يف خاض قلمه أو لسانه أن أذكر ال ذلك ومع السفهاء، بكيد وامتحنه الحاقدين، بلؤم هللا
خصومه يحارب أن كثرية أحيان يف له يتفق وقد األقاويل، عليه يتقولون ممن أحد عرض
وإنما األخالقية. ملقاتلهم أبًدا يتعرض وال العالنية، يف إال يحاربهم ال ولكنه الحرب، أعنف
الناس يرصف أنه مع بالنار، يقذفهم أنه يعرف ال من فيتوهم الدخان وجوههم يف يثري
الكالم هي صغرية بأمور مساويهم عن الجمهور ويشغل األثيمة، دخائلهم عن عامًدا
الجبل زوال أن ويفهمون الخلق ذلك فيه يعرفون الرجل هذا وأعداء والجهل. العلم عن
عليه يهجمون ولذلك األعراض. يف لسانه أو قلمه خوض من اإلمكان إىل أقرب مكانه من
إليه أحب األدب هذا يف عليه هللا نعمة ولكن األرض، بهم لزلزل شاء لو وهو مستسلني،

األعداء. قهر من

العالية أخالقه من شواهد

ينتهي مرص يف الخري أن يعتقد كان أنه الشعراني أحوال من عليه النص يجب ومما
وانظر سالم، وال فيها، أمن ال مسبعة املرصيني دنيا تصبح ثم العارش، القرن بانتصاف

املورود:23 البحر يف يقول ما

النصف دخل إذا الحكام عند الناس يف للشفاعة نتصدر ال أن العهد علينا أخذ
بالوالية الحكام يف وترصيف حال عندنا كانت إن إال العارش، القرن من الثاني
إن الحاكم: له فقال الحاكم عىل أغلظ ربما عنده كشف ال من فإن والعزل،
وسمعت الحاكم، عند فيفتضح نفحه عىل يقدر فال فانفحني صالًحا كنت
يمتنعون تعاىل هللا من خوف بقية الحكام عند كان الخواصيقول: عليًا سيدي

الناس. معاملة يف الشعراني نبل من أخرى شواهد قليل بعد سرتى 22

ص٢٧١. 23
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وتسع وثالثني ثمان سنة صفر عرش خامس ذلك هللا فرفع العباد ظلم عن به
وال الجعالة اإلنسان من يأخذون الحاكم حاشية يصري قريب وعن قال: مئة.

رحيم. غفور وهللا إليها، يصل فال مثًال فلوسه ويطلب حاجة، له يقضون

عرش الخامس يف الحكام من ذهب الحياء أن عنه الشعراني نقل الذي والخواص
قال: الذي نفسه هو مئة وتسع وثالثني ثمان سنة صفر من

حكمها تعاىل هللا فرفع بعًضا لبعضهم سرتة بعض الناس يف بقي قد كان
أخيه عورة كشف عىل يقدر أحد بقي وما مئة وتسع وأربعني سبع سنة يف
ا العظيم24﴿مَّ العيل باهلل إال قوة وال حول فال الناس، من قليل إال ويسرتها

نَّْفِسَك﴾. َفِمن َسيِّئٍَة ِمن أََصابََك َوَما ِهللا َفِمَن َحَسنٍَة ِمْن أََصابََك

لم أنه مرة فذكر األنوار، لواقح هو آخر كتاب يف املسألة هذه حول طاف وقد
عيل آخرهم وكان فقدوا األشياخ ألن الطريق؛ يف لألستاذية يصلح من مرص يف يبق
وعىل الناس، عند حرمة ولها الفقراء، طريق أدرك أنه ثانية مرة وذكر املرصفي،25
الخواص وعىل املرصفي عيل السادة: بموت ذلك تعاىل هللا فرفع والهيبة، الخري أصحابها

الشناوي.26 ومحمد
العارش، القرن بانتصاف مرص من الخري يذهب أن يكفه لم الشعراني أن ويظهر
من األول الثلث انقىض منذ الدنيا من يذهب أخذ بأنه فحكم الظن سوء يف ترقى بل

ذلك: يف وقال السادس، القرن

أنفسنا عىل خفنا إن إال املوت نتمنى ال أن هللا رسول من العام العهد علينا أخذ
عن ينقص يوم كل يف دينه اإلنسان يرى الذي الزمان هذا يف ديننا يف فتنة من
سنة وهو الدين، كمال انتهى حني من وقع قد األمر وهذا قبله، الذي اليوم
يف واقعة يف السماء من نزل لوح يف ذلك رأيت كما مئة، وخمس وثالثني سبع
ينقص املؤمن دين وصار النقص، يف أخي يا كلها األمور أخذت وقد املنام،

ص٢٧٥. املورود البحر 24
ص٢٠٤. اللواقح 25
ص٣٣٢. اللواقح 26
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دينه عىل القبض اإلنسان عىل يتصعب وصار قبله، الذي الحال عن يوم كل
عن ضعف فكما ونهاًرا، ليًال كفه يف جمرة عىل القبض عليه يتصعب كما
حد عىل الدين عىل القبض دوام عن ضعف كذلك الجمرة عىل القبض دوام
الدين أخذ وأول األحوال. أنقص عىل إال يموت يوم اإلنسان يموت فال سواء،
الطريق وأهل حدهم، العلم أهل بلغ حني وخمسمئة سبع سنة من النقص يف
املواهبي إبراهيم الشيخ مدرسة تجاه لوح يف مكتوبًا رأيته ما هذا حدهم.
أشار وقد فضة، سلسلة يف وكان املحروسة، مرص من الخرق27 بباب الشاذيل
وخمس سبعني سنة يف وكان منظومته يف الدريني العزيز عبد الشيخ ذلك إىل

يقول: مئة

ب��ال��ك��در28 األوق��ات ص��ف��وة وب��دل��ت أج��م��ع��ه��ا األح��وال ف��ي ال��ن��ق��ص ب��دا وق��د

السماء، من نزل لوح يف مرة مرتني، التاريخ ذلك رأى بأنه تشهد الفقرة وهذه
بأن يحكم آخر مكان يف نراه ذلك ومع الخلق، بباب مدرسة تجاه مكتوب لوح يف ومرة

ويقول: السابع29 القرن منتصف يف النقص يف أخذ الدين

املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر والقوامون والعلماء اإلئمة مىض وقد
يقوموا حتى الظلمة من تحميهم أنفاسهم وكانت لفقدهم، الدنيا وأظلمت
ثالث سنة يف النقص يف الدين أخذ فلما زيادة، يف الدين كان حني باملرتبة
لكثرتها، املنكرات إزالة عن وعجزت العلماء قلوب ضعفت مئة وست وخمسني

للعلماء.30 يسمعون الذين الوالة وقلة عليها، يساعد من وقلة

الخلق. باب هو 27

ص٢٦٣. اللواقح 28
رفع أما الدين، يف النقص بداية هو السابع أو السادس القرن يف وقع ما أن نقيد أن يحسن 29

كالم تحرير هو هذا العارش، القرن يف وقع فقد والناس، الحكام قلوب من واحدة دفعة والخري العدل
واضطراب. خطأ من فيه عما النظر بغض الشعراني

ص٣٤٤. اللواقح 30
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ويضطرب الدين نقص يؤرخ فأخذ الورطة هذه يف الشعراني وقع كيف ندري وما
التاريخ. يف

السادس، القرن يف إال نقص يلحقه لم الدين أن عنده صح كيف أيًضا ندري وما
السوق إىل يخرج كان الثورة سفيان أن روي نفسه هو أنه مع العارش، أو السابع، أو
له فقيل ينكره، فال املنكر يرى صار حتى مات فما املنكر، عن وينهى باملعروف فيأمر
وانهدمت ذروة فيه فانفتح نسدها أن فأردنا ثلمة اإلسالم يف انفتح قد كان فقال: ذلك يف

مات.31 أن إىل الحزن من الدم يبول صار ثم أركان، أركانه من
يرتحموا وأن زمانهم، يشكوا أن الناس عادة من أن عىل النص إىل حاجة يف ولسنا
الخري عهود بني يفصل الشعراني أن عىل ننص أن املهم وإنما السوالف، األزمان عىل
أخرى تارة ويعتمد السماء، من نزل لوح إىل تارة ويستند محدود، بتاريخ الرش وعهود

الخواص. كالم عىل
اليائسني، من بل املتشائمني، من فهو األخالقية: أحكامه يف أثر النظرة ولهذه

نجاح. له يرجى ال اليائس واملصلح

العارش القرن مرصبانتصاف من الخري ذهاب

االعتماد عن وترصفه اإلنسانية الطبيعة يف رأيه تمثل أخرى كلمات للشعراني أن عىل
مرة له اتفق فقد محدود، تاريخ يف الناس قلوب من الخري رفع من توهم ما مثل عىل
له واتفق بزمان، ذلك يحدد ولم عارض، الرش وأن األصل، هو الخري بأن يحكم أن
الفاسقني أفسق من وقوعه الجائز وأن واحدة»، اآلدمية «طينة بأن يحكم أن أخرى مرة
األنبياء سوى رأيه يف «الطينة» هذه عن يخرج ولم الصالحني،32 أصلح من وقوعه جائز
أن هي واحدة غاية إىل الفكرتان هاتان وتنتهي لحفظهم،32 الكمل وبعض لعصمتهم،
يصلح ال يصلح حني وأنه عارض، وهو للرش وصالح أصل، وهو للخري صالح اإلنسان
أن ويجوز الصالح، يعمل ما يعمل أن للفاسق يجوز بل أبًدا، يسوء ال يسوء وحني أبًدا،

الفاسق. فيه يقع فيما الصالح يقع
زمان. كل يف مطلوب هو بل زمان، له ليس الهداية إىل التسامي أن ذلك ومعنى

ص٣٤٤. اللواقح 31

ص٢٤٨. اللواقح 32
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اإلنسانية الطبيعة يف الشعراني رأي

حسنة، كلها وصنعته تعاىل، هللا صنعة فاإلنسان اإلنسانية، الذات يف رأيه بهذا ويتصل
بمعاداته هللا أمرنا ما وجميع الذوات، ال الصفات حيث عارضعرضمن هو إنما والقبيح
زالت فما بمحبته، أمرنا إسالمه وحسن اليهودي أسلم فلو الصفات، حيث من هو إنما

تتغري.33 لم وذاته الكفر، صفة إال منه
بقبح إال تقبح وال ذات، هي حيث من األحوال جميع يف حسنة اإلنسانية فالذات

الصفات.
معقولة غري الحدث من الطهارة بأن حكم حني عربي ابن من املعنى هذا أخذ ولعله
فإنه حقيقته، من اليشء يتطهر أن يمكن فكيف للعبد، نفيس وصف الحدث ألن املعنى؛

بالعبادة.34 مكلًفا يكون فمن عينه انتفت وإذا عينه، انتفت حقيقته من تطهر لو
أمعن وإن ذاتية، قيمة له إنسان فكل األخالقي؛ النظر توجيه يف قيمة امللحظ ولهذا
إشفاق؛ نظرة واآلثمني امللحدين إىل ينظروا أن األخالق رجال وعىل والفسوق، الكفر يف
جالء أمكن ولو الخسيس، كاملعدن فبدت الصدأ عالها جواهر الوجود حقيقة يف ألنهم
املكنون. اللؤلؤ عشاق إليها وتسابق النفائس، عالم يف سوق لها لنصبت الجواهر تلك

واإليجاد اإلسناد

اإلسناد يف التفكري هو آخر بأدب عنده موصولة أنها الخلقية النظرة هذه قيمة يف ويزيد
هللا إىل الوجود يف محمود كل نضيف أن الشعراني اختاره الذي األدب فمن واإليجاد،
إيجاًدا. ال إسناًدا والشيطان النفس إىل الوجود يف مذموم كل نضيف وأن وإيجاًدا، إسناًدا
َفِمن َسيِّئٍَة ِمن أََصابََك َوَما ِهللا َفِمَن َحَسنٍَة ِمْن أََصابََك ا ﴿مَّ تعاىل: قوله ينزل ذلك وعىل
والرش بيديك، كله (الخري الرسول: قول وينزل هللا، عند من الكل كان وإن نَّْفِسَك﴾،
هو كان وإن الخنازير)، خالق (سبحان يقال: ال كما أدبًا إليك يضاف ال أي إليك) ليس

الديانات.35 جميع يف الناس بإجماع الخالق

ص٣٤٥. األنوار لواقح 33
ص١٥٨. ج١ الفتوحات 34

ص٢٧٢. املورود البحر انظر 35
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يحل ال متموج بكالم األنوار لواقح يف لها عرض وقد املشكالت، من املسألة وهذه
قال: إذ يربط36 وال

ونأمر غيظنا، ونكظم غضبنا ندفع هللاملسو هيلع هللا ىلصأن رسول من العام العهد علينا أخذ
عنه ذهب فإن فليجلس، قائم وهو أحدنا غضب وإذا إخواننا، جميع بذلك
بهذا العمل يريد من ويحتاح فليتوضأ، يزل لم فإن فليضطجع، وإال الغضب
يف واقع بكل الرضا حرضة إىل يدخله صادق شيخ يد عىل السلوك إىل العهد
وما عليم، حكيم إلنه يغضبه؛ يشء عنده يبقى فال الرشعي وبطريقه الوجود،
يف برز ما لكل الفاعل هو هللا أن شهود عن حجابهم إال يغضبون الناس ترك
سلكوا ولو غضبهم، عىل غضبوا فلذلك جنسهم، من الفعل وشهودهم الوجود،
عليه يرسلون من يجدوا فلم الرأي ببادئ تعاىل هلل الفعل لوجدوا الطريق
اعرتاضهم فذهب الحكمة عني هو الوجود يف وقع يشء كل ووجدوا غضبهم،
حرمات انتهكت إذا يغضب وإنما قط، لنفسه يغضب ال الكامل أن فعلم …
عبيدي من أحد يد عىل برز عمًال رأيت إذا للكامل: يقول الحق وكأن تعاىل. هللا
أن آمرك ال لكني الفاعل، أنا أني شهدت ولو فاغضب، نبي لرشيعة مخالًفا
عبدي.37 إىل الفعل نسبة وجه عىل تغضب أن آمرك وإنما فعيل، عىل تغضب

أن ويأمرنا يغضب ثم الفعل هللا يفعل كيف أحد يعرف ال ألنه متهافت؛ كالم وهذا
والصواب؟ الحكمة عني هو الوجود يف وقع يشء وكل نغضب أو يغضب وكيف نغضب.
إىل ويدعو الغضب عن ينهي أنه نسجل أن املهم ولكن متهافت، هنا الشعراني إن

الوجود. يف واقع بكل الرضا عىل املريد ويروض الغيظ، كظم
حني السيارة تفعل كما إال نذنب حني نذب ال ألننا هينة: مسألة «النسبة» ومسألة
هو الحق والقاتل النسبة، طريق عىل قتلت التي هي فالسيارة الطريق. يف طفًال تدوس
إذ السيف قتل وما َرَمٰى﴾، هللاَ ـِٰكنَّ َوَل َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما املسئول وحده وهو السائق،

السياف. قتل وإنما قتل،

املوطن. هذا يف دقيقة داللة لها ألن البلدية العبارة هذه آثرنا 36
ص١٦٩–١٧٦. ج٢ املنن لطائف يف واإليجاد اإلسناد عن كتبه ما أيًضا وانظر ص٢٠٦ األنوار لواقح 37
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الفاسقني معاملة يف الرتفق

فهو الفاسقني، معاملة يف يرتفق الشعراني جعل واإلسناد اإليجاد فهم يف االتجاه وهذا
كما لهم، التوبة بساط تمهيد بها نقصد حني متعينة يراها ولكنه صحبتهم، عن ينهى
يجوز ال املستقيم فإن أعوج؛ وال مستقيم عن يبعدون ال «فإنهم هللا إىل الدعاة عليه
العلم طلبة من كثري خلق األمر هذا أغفل وقد عوجه، يقوم من إىل محتاج واألعوج هجره،
مع منهم قربوا أنهم ولو هدايتهم، بركة فحرموا الظلمة من املعوجني خلطة عن فبعدوا

مواعظهم».39 فيهم أثرت لربما بالوعظ وسارقوهم الدنيا38 من بأيديهم عما العفة
أو فاسًقا تستغيب أن لك يجوز ال أنه ويرى الفساق، اغتياب عن ينهى والشعراني
يف قال بعضهم إن ويقول: فاسق)، يف غيبة (ال بحديث ويستأنس عليه، تشق أو تؤذيه
إىل يميل وهو ناهية»،40 (ال) لفظ فجعل تغتابوه، وال حقه يف لسانكم «احفظوا تأويله

التأويل. هذا قبول
أرحم نكون وأن باملسيئني، نرفق أن علينا أخذ العهد أن املورود البحر يف ورصح
من يرحمكم األرض يف من (ارحموا قال: الذي هللا لرسول اإلرث بحكم أنفسهم، من بهم
بعني إليهم نظر ومن رحمهم، الحقيقة بعني الخلق إىل نظر من قالوا: وقد السماء) يف
تعاىل الحق أن تشهد أن الحقيقة «وعني الكلمة: هذه تفسري يف قال ثم مقتهم. الرشيعة
تَاَب ﴿ثُمَّ تعاىل: قال فيها، الوقوع عن الرجوع يمكنهم ال املعايص فيهم يخلق دام ما

محالة».41 ال تابوا فيهم املعصية خلق انتهى فإذا ِليَتُوبُوا﴾، َعَليِْهْم
واإليجاد. اإلسناد يف آنًفا عرضناه الذي رأيه عن كثريًا تبعد ال املسألة وهذه

جميل. تحفظ 38

ص٣٤٧. اللواقح 39

ص٣٤٣. اللواقح 40
ص٢٨٠. املورود البحر 41

615



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

باألعداء الرفق

ومن فكده، كادنا من «اللهم قط: نقول فال ظلمنا من عىل ندعو أن يبيح ال والشعراني
الذي السبب فننظر نفوسنا إىل نرجع أن عنده والرأي ذلك، ونحو فخذه» علينا بغى
لنا تتيرس لم فإن هللا، إىل ونرجع ونستغفر منه فنتوب بسببه الظالم ذلك فينا تحكم
عليه: تعاىل هللا فأنزل بالهالك قريش عىل هللا رسول دعا وقد واحتسبنا، صربنا توبة
يدعو وصار عليهم، الدعاء وترك هللا، من فاستحيا لِّْلَعاَلِمنَي﴾ َرْحَمًة إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما

بالهداية. لهم
وترفق: تلطف يف يقول إذ التصوف ذروة الشعراني يبلغ وهنا

به الخسف استحقت قد نفسه يرى أن عارف كل شأن من أن أخي يا واعلم
يستحق، كان ما دون واملحن الباليا من عليه يقع ما جميع وأن هللا، عفو لوال
يف الزبانية خالفوا أنهم إال جهنم، كزبانية الدار هذه يف الظلمة جميع ويرى
هناك فإنهم الزبانية بخالف النهي، تحت كونهم يف للعباد ظلمهم يف الدار هذه
قط يصح ال ألنه له؛ مرد ال اإلرادة حكم أن عارف كل عند ومعلوم األمر. تحت
اإلرادة سلطان لقوة مخالفته فيصح أمره بخالف هللا، إرادة يخالف أن ألحد
الظالم فإن وآذاهم، ظلمهم ملن العارفني تكدير قل املشهد هذا ومن فافهم،42
الضارب من يكون إنما حقيقة فالغيظ به، يرضب الذي السوط حكم حكمه
العقل.43 تمام عن محجوب فهو السوط من اغتاظ فمن السوط، من ال الظالم

أدوات هم والظاملون هللا، من تأديب هو إنما الظلم من علينا يقع ما أن هذا ومعنى
به، يرضب الذي السوط عىل يثور من مثل مثلنا يكون عليهم نثور حني ونحن التأديب،
يظلم ال الذي هللا هو املرة هذه يف السوط حامل ولكن السوط، حامل عىل يثور أن واألوىل

العاملني. من أحًدا

فهمت؟ هل 42

ص٢٧٩. املورود البحر 43
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يظلمنا من نعامل كيف

عيوب يف أبصارنا نطلق ال أن علينا أخذ العهد أن فيذكر الرتفق، يف الشعراني ويميض
أسماعنا ونحفظ التهم، من حقهم يف سمعناه ما تحقيق عن قط نسأل وال الناس،
قديم دين عليه كان ومن جيوبه، شقوا الناس جيب شق فمن ذلك، مثل عن وأبصارنا
البرصي الحسن أن وينقل الجميل، األدب هذا توكيد عىل يحرص وهو محالة،44 ال قضاه
فأظهر الناس عيوب عن فبحثوا مستورة عيوبهم كانت قوًما أدركنا لقد وهللا يقول: كان
لهم هللا فأحدث الناس عيوب عن فبحثوا عيوب لهم ليس أقواًما ورأينا عيوبهم، هللا

عيوبًا.
أن الخلق حسن من يرى بل النفس، أدب من الحد هذا عند الشعراني يقف وال
يف ويقعون يذمونه ملن نفاًعا اإلنسان يكون بأن ويويص الناس،45 من آذاك ملن تغفر
مسلم لكل الوجه طالقة أنفسنا نعود أن ويرجون الرجال،45 أدب يعرفون ال ممن عرضه

وصديق.46 عدو من

الناس عيوب غضالبرصعن

الناس، جميع معاملة يف واجب الرتفق فإن وحدهم، باملسلمني نرتفق أن عنده يكفي وال
ذلك: يف ويقول

عن املظالم تخفيف يف املكوس أصحاب والنصارى اليهود كاتبت ما وكثريًا
ويدخله يرىضعنه، أن فالن للمعلم هللا أسأل لهم: كتابي يف وأقول املسلمني،47
الكفر من التوبة سؤال له وأضمر والصالحني، والشهداء الصديقني مع الجنة
أعلم فإني السياسة، بطرق له علم ال من ذلك أنكر وربما الجنة، دخوله ليصح
مني، خاطره لنفر اإلسالم عىل يتوفاه أن فالن للمعلم هللا أسأل له: قلت لو أني

ص٣٤٥. األنوار لواقح 44

ص٢٠٠. األنوار لواقح 45
ص٢٠٢. 46

واليهود. النصارى من العهد ذلك يف كانوا املكوس موظفي بأن تشهد الفقرة هذه 47
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البعيد يميت أن هللا أسأل له: أحد قول من املسلم ينفر كما شفاعتي، يقبل ولم
أخي يا فاعرف َعَمَلُهْم﴾، ٍة أُمَّ ِلُكلِّ َزيَّنَّا ﴿َكٰذَِلَك تعاىل: قال اإلسالم. غري عىل
املخاطب كان سواء أحسن فإنه الكالم، طيب نفسك وعود السياسة، طرق

حكيم.48 عليم وهللا طالًحا، أو صالًحا

مواطن يف يذكر الشعراني أن نقيد أن بدون املناسبة هذه تفوت أن نحب وما
حد عىل لحلو) و(الكالم الرفق بفضل يديه عىل أسلموا اليهود من كثريًأ أن مختلفة
عن يتكلم حني املثل بهم يرضب وهو املوبق، الكفر مثال هم كالمه يف واليهود تعبريه.

اجتماعية.49 منزلة لهم تكن لم لعهده مرص يهود أن عىل يدل وهذا الزيغ، أهل

واليهود النصارى نعامل كيف

اإلسالمية، الفرق معاملة يف عليه يسري دستوًرا للمريد يضع أن الشعراني يفت ولم
كالمهم عارض إن إال والجربية املعتزلة أمثال عىل للرد التجرد ينبغي ال أنه وعنده
شعاع النبساط ويعمهم» يشملهم اإلسالم دين «ألن عاًما؛ إجماًعا أو قاطًعا نًصا
فإذا للكفار، إال يكون ال وجه كل من والخطأ املسلمني. جميع قلوب عىل نوره
هذا بمجرد عليه اإلنكار لنا يجوز ال هلل) إال فعل (ال يقول: مثًال الجربي سمعنا
تعاىل الحق لكون فقط العباد إىل األفعال إسناد بعد قوله عليه ننكر وإنما القول،
املعتزيل سمعنا وإذ نظره. لقصور أخطأ فقد إسناده نفى فمن إليهم أفعاله أضاف
من فكل واحدة، جملة هللا إىل إضافتها بعدم بل ذلك ننكر ال للعبد) (الفعل يقول:
الرشيعة وبعني الحقيقة بعني نظر من والكامل وجه، من مخطئ واملعتزيل الجربي

ص٢٠٢. اللواقح 48
تقول فضلك من تعد ال فقال: الدعاء منه طلب الصالحني أحد أن األنوار لواقح من ص٧٦ يف جاء 49

فجعل يل. ادع اإلسالم: شيخ له قال كيهودي نفيس رأيت يل ادع يل قلت ملا وهللا فإني تؤذيني، ذلك يل
ألن التثليث؛ أهل من وهو بالنرصاني املثل يرضب ولم التوحيد، أهل من أنه مع الكفر يف مثًال اليهودي
أصحابه، يرفع واملال البالد. هذه يف ظاهرة مصالح لهم وكانت اجتماعية، منزلة لهم كانت النصارى

مؤمنني. يكونوا لم وإن
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الفرق من غريهما واملعتزلة الجربية عىل وقس إسناًدا.. وللعبد إيجاًدا هلل الفعل فرأى
اإلسالمية.50

من وحمايتها اإلسالمية البيئة بتصفية الشعراني اهتمام عىل تدل اللفتة وهذه
اإلخاء. صالت من الناس بني ما يفسد الذي املؤذي الجدل

اإلسالمية؟ الفرق نعامل كيف

يدوروا أن إخواننا نأمر بأن العهد علينا «أخذ ويقول: الحكام بمداراة ينصح والشعراني
الدنيا أمور يف ولو عليهم، هللا رفعه من قط يزدرون وال داروا، كيف وأهله الزمان مع
ثم لحكمة، إال أحًدا يرفع ما فإنه رفعهم؛ الذي وجل عز هللا مع أدبًا ذلك كل وواليتها،
من قل العهد وهذا لهم؟ يسمع ال أحًدا أن مع عليهم، ارتفع من الزدرائهم فائدة أي
السفل لهؤالء أين من غريهما: أو الوزير أو املحتسب عن فيقولون الناس من به يعمل
وفالن نوتيا، أبوه كان وفالن زباًال، أبوه كان وفالن آباءهم، نعرف ونحن علينا الضخامة
حرم الناس عىل اليوم امليزان هذا أقام ومن الهذيانات. من ذلك ونحو فالًحا، أبوه كان

زمانه».51 أهل بركة
كانوا العارش القرن يف الشعراني عرفهم الذي املرصيني أن الكالم هذا من وظاهر
عمل والفالحة حقري، عمل فالنوتية عرش؛ الرابع القرن يف اليوم نعرفهم الذين كاملرصيني
أمور والية يف ماض له بيت من كان إن إال وزيًرا يكون أن له يصح ال واملرء حقري،

الناس.
ملزهم يف ويفكر الحكام يعادي فالذي الخلقية؛ النظرة هذه نسجل أن هو واملهم
ال ما يملكون فالحكام وصدق حق الرأي وهذا زمانه، أهل بركة حرم رجل هو وغمزهم
غري يحسنه ال سخيف هذر وأجدادهم آبائهم يف والطعن األمور. ترصيف وبيدهم نملك،

السخفاء.
القومية، الوحدة يزعزع الحكام انتقاص ألن ذلك؛ من أعمق غور له األدب وهذا
إال تكون ال األمة وسالمة مبغوضني، وحكام حاقدة، رعية شطرين: إىل األمة ويقسم

واملحكومني. الحاكمني بني باأللفة

ص٢٩١. املورود البحر 50
ص٢٩٢. 51
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اجتمعنا إذا لنا ينبغي أنه رأيه ومن فرصة. الحت كلما املعنى هذا يكرر والشعراني
هللا فإن صالح، غري كان ولو لنا. يدعو أن نسأله أن قومه يف كبري أو أمري أو بسلطان
املثل ويرضب ويخجلهم. ورعيتهم قومهم بني األكابر هؤالء دعاء يرد أن يستحي تعاىل
يا قال: فإنه توقف، ملا مرص نيل لهم يطلع أن قومه منه طلب حني لفرعون وقع بما

الشعراني: يقول ثم فأجابه. عبادك بني تخجلني ال رب

مرص نائب داود للباشا طلعت وملا … الناس من له يتنبه من قّل رس وهذا
سألته مئة وتسع وأربعني خمس سنة يف ذلك أوجبت قضية يف الزمان هذا يف
قد كلها فوجدتها القلعة من فنزلت شهوًرا، عيل متوقفة كانت بأمور الدعاء

عليه.52 واعمل ذلك فاعلم قضيت،

الحكام؟ نعامل كيف

يقدر لم ما عىل الغيظ كظم يف قدر فإنه الناب، أزرق رجًال كان الشعراني أن والظاهر
وذلك واملداراة؛ املجاملة فاصطنع األيام حنكته سيايس رجل هو الصوفية، من أحد عليه
أرباب من املخاطرين مقام يساوي مقامه بأن القول يمكن ال ولكن يعاب، ال أدب

يحبون. ال ما الخلفاء كبار أسمعوا الذين األدبية الشجاعة
املسيح أدب عن كثريًا يبعد ال فهو عيسوي، أدب الشؤون هذه يف الشعراني أدب إن

هلل. هلل وما لقيرص، لقيرص ما دعوا قال: إذ
الحكام عىل يثور أن له ليس يشء كل يقبل رجل هو الشعراني يؤدبه الذي فاملريد
سلطه سوًطا الظالم الحاكم يكون وقد لحكمة، إال أحًدا يرفع ال هللا ألن ظلمة؛ كانوا وإن

املذنبني! عىل هللا
العرص، هذا أهل من نعرف من كأكثر هو ترابي، رجل الشعراني يؤدبه الذي املريد
حني يقولون ويكادون ركاب، كل يف ويسريون حكومة، كل يؤيدون من الناس ففي

العظيم! هللا صدق وزير: أي كالم يسمعون

(ص٢٩٣). املورود البحر 52
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الحظوظ من يجلب وبما العواقب، سالمة من فيه بما قيس إذا جميل أدب وهذا
يف اآلساد وقفة يقفوا أن الرأي أهل واجب من أن تذكرنا إذا منحظ أدب ولكنه الدنيوية،

الظاملني. وجوه
الحكام، يقاومون حني لهم يسمع ال الواعظني ألن مقبوًال؛ يبدو الشعراني وعذر
إىل مكان من املنكرون ينقلها التي الصغرية الكلمات تلك من يتكون الرأي أن وفاته
يغضبون، حني الناس وجوه يف الوقوف عىل يقدر ال وأصلبهم الحكام وأعنف مكان،
الظاملني الحكام يصانعون الذين إن بيتك؟! يف الخدم تذمر عىل سيد وأنت تقدر وهل
وبعد الحكمة، بتصنع جبنهم يسرتون جبناء قوم هم العواقب وتدبر السياسة باسم
رصح وقد الضعفاء، قلوب يف إال تنبت ال املصقولة الشمائل وهذه العقل، ومرونة النظر،

قال: حني جبنه53 عن الشعراني

ترصيف معنا كان إن إال الوالة منكرات إلزالة تتصدر ال أن العهد علينا أخذ
طويًال.54 زمانًا االستخفاء إىل وأحوجونا بالدنا، من ونفونا آذونا وإال فيهم،

مطلب والسالمة السالمة، ضمان عند إال تكون ال الوالة منكرات إزالة أن هذا ومعنى
الرجال. كبار نظر يف وضيع

للمريد الخلقية الشخصية

كتب قراءة عن ينهاه وهو العقلية، الوجهة من املريد تربية يف رأيه إىل هذا من ننتقل
«وذلك الصوفية؛ غالة من غريه أو عربي ابن كتب يقرأ فال املطلق، والتوحيد التصوف
غالب عقول يخالف مما فيها ذكروه بما تفوه من عىل اإلنكار وشدة الفائدة، لعدم
فيموتون السنة رصيح تخالف أموًرا منها فهموا وربما يقال. يعلم ما كل وما الناس؛

ألنه سياسة؛ الحكام يصانع كان أنه لنا تبني فقد الشعراني، حال عىل تماًما تنطبق ال «جبن» كلمة 53

إىل يصلون ال الناس أكثر فكان جاهه يف ذلك زاد وقد الصالت، من بكثري عرصه حكام مع ارتبط كان
خاصة خلوات بهم ويخلو بالرتحيب، فيلقاهم زاويته يف يزورونه الحكام وكان طريقه، عن إال الوظيفة
فقرائه مع هللا ويسأل الحكام، مقاومة عن ينهى كان أنه يف الرس هو وهذا يشاء، ما معهم فيها يدبر

«الحمالت». عنهم يرفع أن
ص٢٧١. املورود البحر 54
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بمطالعة الرجال مبلغ بلغ مريًدا قط رأينا وما الخارسين. مع فيخرسون اعتقادها عىل
كتاب».55

ابن كتب قراءة إىل الدعوة من والجواهر اليواقيت مقدمة يف جاء ما هذا ينايف وال
للرشع مخالًفا عربي ابن كتب يف جاء ما بأن املريد أقنع حني احرتس هناك فإنه عربي
يقيد أن يجب عنده التصوف أن إىل هذا من ونخلص الدساسني، وضع من هو إنما

العقول. مزالق من يحرتس أن عليه يجب املريد وأن بالرشع،

العقلية الوجهة من املريد تربية

الرمزيات، يف الصوفية بأقوال كتبه يمأل أن من يمنعه لم التصوف كتب قراءة عن ونهيه
عىل ﴾ ُموَىسٰ يَا ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما آية: تفسري يف الشاذيل الحسن أبي كلمة نقل فقد

الصوفية: الطريقة

منها أنفق دنياي هي فيقول: الويل؟ أيها بيمينك تلك وما للويل: «يقال
تسعى حية فيجدها فيلقيها ألقها، له: فيقال وإخواني، وأهيل نفيس عىل
خذها له: يقال منها حذر فإذا منها، حذره فيأخذ قابضها، هالك يف
حال بإذن أخذها فكذلك بدايته حال بإذن أوًال ألقاها فكما تخف. وال

نهايته».56

واملعاني، األلفاظ يف فتجوز مؤلفاته، أكثر يف الصوفية مسالك سلك الشعراني أن والواقع
يخالف الشعراني عند الخطر ولكن فتون، من تخلو ال بأساليب القراء قلوب إىل ودخل
مخبول، وهو يخرج الشعراني به أشار ما بكل يؤمن فالذي عربي؛ ابن عند الخطر
الزندقة بني بعيد والفرق زنديق، وهو يخرج عربي ابن به أشار ما بكل يؤمن والذي

الخبال. وبني
أصل هو عربي ابن ومكر انحراف، من فيه يقع ما أصل هي الشعراني فسذاجة

ضالل. من فيه يقع ما

ص٢٤٢. ج١ املنن لطائف أيًضا وانظر ص٢٧٤ املورود البحر 55
ص٣٥٥. اللواقح 56
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املرصية بالبيئة الشعراني تأثر

املرصية، البيئة غري يعرف يكاد ال الشعراني أن وهي عليها: النص يجب مسألة بقيت
حني وهو املسلمني، من عداهم فيمن يفكر وال مرص، أهل من ملواطنيه اآلداب يضع فهو
وقد املرصيني، غري أحًدا يعني ال الناس قلوب من الرأفة رفع أو الدين نقص عن يتحدث

املورود: البحر يف قوله ويؤيدها املعنى، هذا تعني التي النصوص مضت

نزح أو قطعه، أيام الخليج عىل ساكن جار لنا كان إذا العهد علينا أخذ
أن بخل أو لفقر إما بيته تحت ما نزح عن عجزه وعلمنا منه، الخرارات
انتزحها ثم بيته، دون بيتنا من نشأت الخرارات تلك أن الوايل جماعة نوهم
وال ذلك، عىل قدرتنا مع يرعبوه الوايل جماعة ندع وال جارنا، عن نيابة
وهو يطالبونه غرماء أو فرح أو نفساء أو ضعيف عنده كان إن سيما
عون يف العبد كان ما العبد عون يف وهللا بالبيت. ومستخف الوفاء عن عاجز

أخيه.57

يراد العهد) علينا (أخذ قوله يف «نا» الضمري أن عىل قاطعة داللة يدل النص وهذا
املكان. ظرف أوحاها محلية آداب هي الشعراني فآداب املرصيون؛ الصوفية به

نشأت الذي باملوطن تصطبغ أن دينية أو اجتماعية أو أدبية دعوة كل يف واألصل
ال ولكنا ديني، أو اجتماعي أو أدبي أثر كل يف املحلية األلوان تغلب أن يجب وكذلك فيه،
املرصية فالبيئة الشعراني؛ عند تحقق ما نحو عىل مؤلف أي عند يتحقق الرشط هذا نجد
مرصي األدبية، وأخيلته الذهنية، اتجاهاته يف وهو حرف، كل من بل سطر، كل من تطل
املحروسة». «مرص يسميها التي القاهرة أهل وأخالق الفالحني، أخالق عرف صميم
تأريخ هي عظيمة منزلة كتبه يعطي واملعاشية الخلقية مسالكهم مرصيف ألهل ومعرفته

الحني. ذلك يف املرصي املجتمع
القارئ إليه فلريجع الكتاب هذا من األول القسم يف بالتفصيل ذلك رشحنا وقد

هناك.58

و٢٨٤. ص٢٨٣ اللواقح 57
يف دائًما فيجعلهم املرصيني العلماء من دائًما مدده يأخذ الشعراني أن املناسبة بهذه نذكر أن يجب 58
من يهمه ما يستويف أن بعد إال املتقدمني وكالم والحديث القرآن من مصادره يذكر وال الكالم، صدر
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والخواص الشعراني

ترجع األخالقية كتبه يف الشعراني مصادر أن عىل ننص أن ينبغي الفصل هذا ختام ويف
أشياخه عن شفويًا تلقاه ما والثاني: والحديث، والتصوف الفقه كتب األول: أصلني: إىل
رضيح وله األولياء مشاهري من وكان الخواص، عليٍّا بالذات نذكر وهنا الطريق، يف
من كثري يف بآرائه واالستشهاد أقواله، نقل من الشعراني أكثر فقد بالحسينية، يزار

الشؤون.
بما يعد الخواص فإن — صادق وهوعندنا — عنه نقل فيما الشعراني صدق وإذا
وإذا العارش، القرن يف مرص أعيان ومن األخالق، ورجال التصوف، أئمة من عنه نقل
ما معه صنع الشعراني فإن املؤلفات، من الذكر يستحق شيئًا يرتك لم الخواص كان

سقراط. مع أفالطون صنع
الخواص واسم أفالطون، اسم إىل الشعراني اسم يقرن أن األذهان يف أيصح هذا؟ ما

سقراط؟ اسم إىل
املرصية؟ الجامعة إىل الكالم هذا يقدم وهل

وحدها الشعراني شطحات فإن حق؛ ولكنه العجب، موجبات من هذا وهللا! إي
وصدق والعربية اإلسالمية بالعلوم وإحاطته الخيال، رجال بني األول الصف يف تضعه
أحيانًا له أن أنكر وال والحكماء. العلماء صفوف إىل تضيفه زمانه أهل معرفة يف رأيه
العظماء، من كان بأنه تشهد الرجل هذا ألف ما مجموعة ولكن النفوس، تثري جرأة
الفرق فإن أفالطون، أذاعه الذي العلم جوهر من علمه جوهر يكون أن الحتم من وليس
يقل ال والصوفية الرشعية الثقافة نرش يف الشعراني مجهود ولكن عظيم، العقلني بني

اليونان. ثقافة نرش يف أفالطون مجهود عن خطًرا
ننكره ذلك أجل ومن الحديث، العلم حقائق جلتها بعيون الشعراني إىل ننظر إننا
وما املصنفات من ترك فيما ونظرنا فيه، نشأ الذي العرص تمثلنا أننا ولو عليه، ونقسو
الطالب، من هدى وما الفقراء من رعي ما وتذكرنا واألضاليل، الحقائق أخبار من سطر
بتيارات ألحسسنا النظرة هذه نظرنا لو الوجود، أرسار إىل تطلع حني إليه تسامى وما

والهفوات. الوساوس من عليه أخذنا ما تجرف العطف من

من وهو املتقدمني، بكالم يبدأون فالباحثون األمثال، قليل هذا يف وهو املرصيني، العلماء عن النقول
القدماء. بكالم االستئناس إىل ينتقل ثم عارصوه من بكالم يبدأ بينهم

624



الشعراني عند الصوفية اآلداب

فيه؟ نقول فماذا الخّواص وأما
العوام، غري يعرفه ال رضيًحا فسريى فعل فإن الحسينية، بشارع شاء من ليمرَّ
اليوم الناس يف فهل الخوص جدل من يعيش صالًحا رجًال كان أنه إال يذكرون ال وهم

قال: الذي هو املجهول الرجل هذا أن يعرف من
قائله، إىل قول كل فلريد أهله من أنه يزعم الذي العلم يف مرتبته يعرف أن أراد «من
وينظر منه، استفاد من إىل وآخرته دنياه أمر من استفاده يشء وكل عامله، إىل علم وكل

ذلك».59 بعد نفسه
البسيط؟ الكالم هذا يف الفكر عمق أترون

عرفناه الذي سقراط عن عظمة يقل ال الشعراني كتب يف عرفناه الذي الخواص إن
والخواص العقول، بمخاطبة أولع سقراط أن الرجلني بني والفرق أفالطون. كتب يف

وأشياع. أنصار زمان كل يف وله القلب، من أبقى والعقل القلوب. بمخاطبة أغرم
إىل تطلع ألنه الشعراني ومات األرض، حدود عند وقف ألنه عاش أفالطون إن
ألنه الشعراني ومات األصحاء، يفهمها شؤون عن تحدث ألنه أفالطون عاش السماء.
أعراض من الدنيا عن واالنقطاع دنياه. عن انقطع من غري يدركها ال شؤون يف خاض

حديث؟ أبلغ وحديثه رأى، أصدق يكون قد املحترض رأى أن ينكر من ولكن املوت،
قرون؟ أربعة الشعراني شطحات تعيش أن القليل من وهل

تعلمون. لو الحياة من رضب ذلك

ص٢٦١. ج١ املنن لطائف انظر 59
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املهلكاتواملنجيات

الخلقية الشخصية تحديد

العيش يف مذاهبهم من مختلفات ألوانًا ورأينا األخالق، يف الصوفية بآراء الطواف طال
بعض خافية تزال ال الحق للصويف الخلقية الشخصية ولكن السلوك، يف ومناحيهم
أيًضا وأخىش التصوف، من الفلسفية النواحي بيان يف أطلنا نكون أن وأخىش الخفاء،
يف ما تنور عن ويرصفه القارئ، يضلل إرساًفا الصوفية املذاهب نقد يف أرسفنا نكون أن

وصفاء. سماحة من الصوفية الشخصية
يف التعمق من آثرنا وما الصوفية، املذاهب نقد يف العنف من اصطنعناه ما ولكن
هذا ألن الوجوب؛ كل البحث يوجبه أمًرا كان الفلسفية، الناحية من التصوف عرض
هي رصيحة: لغاية ألف وإنما التصوف، لتأريخ وال التصوف، لرشح يؤلف لم الكتاب

نريد. ما بعض إىل ذلك من وصلنا وقد واألخالق، األدب يف التصوف تأثري بيان
الحق، للصويف الخلقية الشخصية بتصوير يسمح البحث منهج فرأينا نظرنا ثم
حياة يف يرجو وما يخاف ما تصور التي الناحية املريد، حياة يف العملية الناحية ونريد

األخالق.

الصوفية النظرة مزايا

النظر غضضنا إذا السليم السلوك أرباب من غريه وبني الصويف بني الفرق وما يقال: قد
الفلسفية؟ الناحية عن

يتفلسف فالصويف العملية، الناحية عماد األصل يف هي الفلسفية الناحية بأن ونجيب
بموازين. إال يتأخر وال يتقدم وال أعماله، جميع يف
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و«يذوق» املواعظ، «يحس» فهو األخالق رجال من لسواه ليست ميزة وللصويف
والقلوب. الضمائر من وقودها تأخذ ملتهبة متوقدة الصويف لسان عىل والحكمة األمثال،
فالصويف مرة، ألف لكررتها شئت ولو اإللحاح، اإللحاح، هي ثانية ميزة وهناك
املعنى تأكيد يف والصالحني والحكماء األنبياء أقوال من أثر ما جميع ينقل أن يحب
النفوس، أدواء رشح يف باإلطناب تفردوا الذين هم الصوفية كان وربما إليه، يدعو الذي

البكاء. أحر والغافلني العاصني، مصاير عىل وبكوا القلوب، وأمراض
أواب تواب رجل فهو والذنوب، األوزار بأثقال الصويف شعور هي ثالثة ميزة وهناك

واالستحياء. الخجل من غاية يف وهو إال يذنب حني يذنب ال
وسيلة األخالق أن يعتقد ال تفلسف وإن فالصويف اإليمان، هي رابعة ميزة وهناك
بينه صلة األخالق أن يعتقد وإنما الناس، مع الصالت وحسن للمعاش تُطلب نفعية
كل يحبونه وهم التصوف، أهل من املخلصني أنفس يف جميلة صورة وهلل هللا، وبني
القوانني، وال الرشائع يبالون ال ذلك أجل من وهم االستحياء، كل ويستحيونه الحب،

املعبود. املحبوب بذلك الحقيقية صالتهم يف يفكرون وإنما
ولكن األحيان، أكثر يف الخلقية الوسوسة إىل يصلون قد الصوفية أن أنكر وما
األوهام تناله ال محبوب عند بالرضوان الظفر إىل يتسامون فهم مقبول، ذلك يف عذرهم

املنال. عزيز غرض ورضوانه الظنون، وال

الجوع وفوائد الشبع آفات

فنقول: الخلقية الناحية من الصويف شمائل ولنفصل
عن تصدر الرذائل فكل حق، عىل وهو والرشاب، الطعام شهوة الصويف يخاف
سفيه مخلوق إىل انقلب إال يرشب وما يأكل ما غوائل إنسان أمن وما والرشاب، الطعام

ممقوت.
الرشب؟ أو الطعام عىل الحرص بسبب إال ضاع من وضاع ذل من ذل وهل

تخافني؟ يشء أي فيقول: نفسه إىل يلتفت وإنما يجوع، حني يجزع ال والصويف
محمد يجوع إنما ذلك، من هللا عىل أهون أنت ذلك، تخايف ال تجوعي؟ أن أتخافني

وأصحابه.1

ص٨٨. ج٣ اإلحياء 1
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فبأي أجلستني، مصباح بال الليايل ظلم ويف وأعريتني، أجعتني إلهي يقول: أو
بلغتني.1 ما بلغتني وسيلة

أؤدي عمل فبأي بأوليائك، تفعل وكذلك والجوع، باملرض ابتليتني إلهي، يقول: أو
1 عيلّ. به أنعمت ما شكر

فوائد: الجوع يف ويرى املهلكات، من الشبع يرى الصويف
ويعمى البالدة، يورث الشبع فإن البصرية، ونفاذ القريحة، وإيقاد القلب، صفاء األوىل:

الدماغ. عىل البخار ويكثر القلب،
املناجاة. لذة إلدراك ليتهيأ وصفاؤه القلب رقة الثانية:

هللا. عن والغفلة الطغيان هو الذي واألرش والفرح البطر وزوال والذل االنكسار الثالثة:
البالء. أهل ينىس وال وعذابه هللا بالء ينىس ال أن الرابعة:

بالسوء. األمارة النفس عىل واالستيالء املعايص شهوة كرس الخامسة:
السهر. وسهولة النوم دفع السادسة:

أطيب العابد عىل يضيع قد باألكل االهتمام فإن العبادة، عىل املواظبة تيسري السابعة:
األوقات.

األمراض. ودفع البدن صحة الثامنة:
املال. من اليسري كفاه األكل قلة تعود من فإن املؤونة، خفة التاسعة:

واملساكني.2 اليتامى عىل األطعمة من فضل بما والصدقة اإليثار من التمكن العارشة:
هذه نقدنا وقد الجوع، إىل والتشويق الشبع عن النهى يف كثري كالم وللصوفية
الجوع إليثار بأن االعرتاف من مفر ال ولكن الطعام، آداب عىل تكلمنا حني النظرة
واألخالق، األبدان أمراض من والسالمة البطن شهوة من الخالص هي أساسية مزية
األكل، مصدرها األخالقية األمراض وأخطر األكل، مصدرها الجسمانية األمراض فأخطر

والرشاب. الطعام يف يرسفون من عىل إال املعايص تسهل وال

ص٩٠–٩٤. ج٣ األحياء يف الفوائد هذه تعليل انظر 2
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بالشهوات نبتىل حني نعلن هل

يف الرجل يأكل كأن الرياء، إليه يتطرق قد الجوع أن عىل ينصوا أن الصوفية يفت ولم
الخفي.3 الرشك هو وهذا الجماعة، مع يأكل ال ما الخلوة

صدق عندهم وهذا يظهرها، أن وأحبها بشهوات ابتيل إذا العبد حق أن رأيهم ومن
مع والكذب متضاعفان، نقصان هو الكمال من ضده وإظهار النقص إخفاء فإن الحال،
شدد ولذلك صادقتني، بتوبتني إال عنه يرىض وال ملقتني، مستحًقا فيكون كذبان، اإلخفاء
وأظهر، كفر الكافر ألن النار)؛ من األسفل الدرك يف املنافقني (إن فقال: املنافقني أمر هللا
وعظم قلبه، إىل هللا بنظر استخف ألنه آخر؛ كفًرا لكفره سرته فكان وسرت، كفر واملنافق
وال باملعايص، بل بالشهوات يبتلون والعارفون ظاهره، عن الكفر فمحا املخلوقني نظر

واإلخفاء. والغش بالرياء يُبتلون
الخلقية الشخصية صدق يصور وهو نفيس، كالم وهو اإلحياء3 يف الغزايل كالم ذلك
يختار ألنه ينافق؛ وال يرائي ال ولكنه املعصية، يف يقع قد الحق فالصويف تصوير، أجمل

هللا. بنظر واالستخفاف الناس، بنظر االستخفاف حالني: بني
وسفاهتهم، وفضولهم لغوهم ويتقي يتهيبهم، أن من أحقر الناس يرى الصويف

الصدور. تخفي وما األعني خائنة يعلم الذي هللا من إال يكون ال الحياء ويرى
الخفاء، يف املنكرات جميع يستبيحون الذين األراذل كبعض يكون أن يؤذيه الصويف
وال الزهد وال الصالح عرفوا وما املتبتلني، الزاهدين الصالحني بوجوه الناس يلقون ثم
يعيش الذي املغفل املجتمع من الحسنة السمعة يرسقون لصوصسفلة هم وإنما التبتل،

إحساس. وال وعي بال املفتوحتان عيناه ترى ما غري يصدق فال القرود، عيش
بالصدق الشهرة يف ألن الصادقني؛ من يكون حني بالصدق يُعرف أن يؤذيه الصويف

الريا. إىل تجره فتنة
ألنه ونعيم؛ ورفاهية نجاح يف واملخادعني املنافقني يرى أن يستهويه ال والصويف
السمعة انتهاب بني فرق وال حرام، يف حراًما إال ليست دنياهم يف حظوظهم أن يعرف

الغافلني. عىل ذلك خفي وإن املال، وانتهاب
انتهاب يف الرشه فيجره الخفية عورته هللا يسرت أن يكفيه ال من املنافقني ومن
أهل من أنه املغفل الجمهور عند ليصح الناس أعراض يف الوقوع إىل الحسنة السمعة

ص١٠٥. ج٣ 3
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لها تنصب وأضاليل أباطيل الجماهري بني تسري األساليب وبهذه األخالق، عىل الغرية
ناس. ويسعد ناس بها بها فيشقى موازين

من أهون املكشوفة الرذيلة ويرى االجتماعية، الضالالت عىل املتفرج يقف الصويف
الصالح أهونها كثرية موبقات من صاحبها تعصم املكشوفة الرذيلة ألن املستورة؛ الرذيلة

املكذوب. واألدب املزيف،
الشعور أيرسها ماحقة مهلكة موبقات لصاحبها فتخلق املستورة الرذيلة أما
هللا أمام املهتوكني السفلة عقول العقول، تجيزه أمر الناس وعىل هللا عىل الكذب بأن

الناس. أمام واملستورين
هو ماحق خطر يف فوقعوا الخمر رشب يحرموا أن أعوام منذ أمريكا ألهل بدا وقد
عىل أمريكا أرصت ولو املفضول، من الفاضل تمييز يف املسالك واشتبهت والنفاق، الرياء

واألعمال. القلوب رصاحة وهي األصلية ميزتها لفقدت «اإلعالنية» النزعة هذه
والزوال. باالستعباد املهددة األمم هي الظواهر سالمة عىل تحرص التي واألمم

الكالم من تكثر التي فاألمم األيام، هذه يف الشعوب حياة من يؤخذ ذلك وشاهد
والرياء بالنفاق انشغالها ألن االستعباد؛ آالم تعاني التي األمم هي والتحريم التحليل عىل
كذلك وال والخطوب. املكاره ملقاومة به تستعد ما البال فراغ من لها يرتك لم والخداع

الناس. مع ال هللا مع حسابها جعلت التي األمم
من طوائف غري رقيب له يكون ال أن والحطة والضعة السفالة من املرء وحسب

العالنية. يف تنكر ما الرس يف تستبيح املخلوقات
الرياء. من واهية بأسباب إال تتماسك ال أن الضعف من األخالق وحسب

األنبياء بلغها التي الكتب تخلد بأن قىض الذي الرس فهم يف الباحثون حار وقد
واملرسلون.

واملرسلون فاألنبياء الصدق، إىل الرس ذلك مرجع أن — شاءوا إن — فليفهموا
ومساويهم عيوبهم سجلوا فقد صادقني، جميًعا كانوا وإنما كاذب، رجل فيهم يكن لم
واملرسلون األنبياء بلغها التي الكتب كانت وهل تضليل، وال فيه مواربة ال رصيًحا تسجيًال

واملرسلني؟ األنبياء أخطاء يف املمثلة اإلنسانية للمآيس تسجيًال إال
داود. خطيئة وتبقى يشء، كل سيفنى

القرآن. يف الرسول إىل املوجه العتاب ويبقى يشء، كل سيفنى
واملرسلني. األنبياء بكاء والذنوب، اآلثام عىل البكاء صور وتبقى يشء، كل سيفنى
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االستقامة أدعياء من من األوباش به ظفر الذي املزيف الصالح إال يشء كل وسيبقى
والقلوب. العقول لرتبية والصالحية والعدالة

ومنافقني. مخادعني ومربوها معلموها يكون التي هي األمم وأشقى
والعناوين. الظواهر غري ترى فال األطفال بعقول تعيش التي هي األمم أشقى

املجد عىل تحاسب وال املرسوق، الرغيف عىل تحاسب التي هي األمم أشقى
املرسوق.

للباطن فيها ينصب وال ميزان، للظاهر فيها ينصب التي هي األمم أشقى
ميزان.

األخالق. جواهر من وصدًقا حًقا حرمت ألنها الشقاء؛ هذا عليها فرض وإنما
القلوب؟ قبحت وإن الوجوه، تجمل أن يرسها حني الخلق بجمال أمة تظفر وهل
فهي الجوهر هذا عن األمم غفلت فإن القلب، هو الجميل للخلق األصيل املصدر إن

واالستعباد. الرق لغري تصلح ال مفتونة مضيعة أمم
إىل وال الصور، إىل ينظر ال شأنه عز وهو هللا، بأخالق تتخلق حني إال أمة تفلح لن

القلوب. إىل ينظر وإنما األعمال،
يكون ال أن رحمتك شاءت من كل ويستنرص يستعز وبك وتعاليت، ربي يا تباركت

غريك. نصري له
سواك. نصريًا يعرف ال أن فكتبت عليه تفضلت من أسعد وما

الفرج شهوة

الرجل يتناول أن وينكرون الفرج، شهوة يخافون البطن شهوة الصوفية يخاف وكما
أدوية الناس بعض يتناول كما الوقاع، من االستكثار عىل شهوته يقوي ما األدوية من
ضارية، بسباع ابتيل من مثال عندهم ذلك ومثال الطعام. شهوة لتعظم املعدة تقوي

وتهيجها.4 إلثارتها فيحتال األوقات بعض يف عنه فتنام عادية، وحيات

ص١٠٧. ج٣ اإلحياء، 4
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الزواج آداب

خوف عند الزواج إىل يدعون ولكنهم الزواج، عىل العزوبة يؤثرون أحوالهم أغلب يف وهم
املحرمة الشهوة صورة تمر أن ويستقبحون الشهوات، يثري ما كل من ويتحرزون الفتنة،

الحب. عىل الكالم يف مرت تفاصيل ولذلك املريد، خيال عىل
الغنية لزواج فإن الغنية، يطلب وال متدينة فقرية يتزوج أن املريد صدق عالمة ومن
أراد وإذا النفقة، وكثرة الخدمة، وفوت الزفاف، وتسويف الصداق، يف املغاالة منها آفات،

ذلك.5 بخالف والفقرية مالها، عىل الحرص يمنعه فقد مقبول لسبب الغنية طالق
والحسب. واملال والطول السن بأربع: الرجل دون املرأة تكون أن الصوفية ويستحب

واألدب. والخلق والورع الجمال بأربع: فوقه تكون وأن
امرأة خطب أحدهم أن وحدثوا امرأته، عىل الرجل يصرب أن الصوفية ويوجب
أن من خوًفا لذلك أهلها حزن فاشتد الجدري، أصابها زفافها قرب فلما جمال، ذات
وذهب إليه وزفت ذهب، برصه وأن رمد أصابهما عينيه أن الرجل فأراهم يستقبحها،
عن إخوانه فسأله عينيه، ففتح توفيت، ثم سنة عرشين عنده فبقيت الحزن، أهلها عن
الخلق. بهذا إخوانك سبقت له: فقيل يحزنوا، ال حتى أهلها ألجل تعمدته فقال: ذلك رس
تطلقها؟ ال لم له: فقيل عليها، يصرب فكان الخلق سيئة امرأة بعضالصوفية وتزوج

بها. فيتأذى عليها يصرب ال من يتزوجها أن أخىش فقال:
قصة إىل يرجع أن وللقارئ املجال، رسدها عن يضيق الزاوج يف أحاديث وللصوفية

الرفيع. األدب من صورة فهي اإلحياء يف املسيب بن سعيد
آيات. الشهوات مدافعة يف ولهم

الشهوات مدافعة

للمسجد مالزم متعبد، شاب بالكوفة عندنا كان قال: أبيه عن سعيد بن أحمد حدث
إليه فنظرت السمت، حسن القامة، حسن الوجه، حسن وكان يفارقه، يكاد ال الجامع
عىل له وقفت يوم ذات كان فلما ذلك، عليها وطال به، فشغفت وعقل جمال ذات امرأة
ما اعمل ثم بها أكلمك كلمات مني اسمع فتى، يا له: فقالت املسجد يريد وهو الطريق

ص١١٠. ج٣ اإلحياء 5

633



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

فقالت منزله، يريد وهو طريقه عىل ذلك بعد له وقفت ثم يكلمها، ولم فمىض شئت،
وأنا تهمة، موقف هذا لها: وقال مليًا فأطرق بها، أكلمك كلمات مني اسمع فتى، يا له:
بأمرك. مني جهالة هذا موقفي وقفت ما وهللا له: فقالت موضًعا. للتهمة أكون أن أكره
هذا يف لقيتك أن عىل حملني والذي مني، هذا مثل إىل العباد يتشوف أن هللا معاذ ولكن
مثال عىل العباد معارش وأنتم كثري، الناس عند هذا من القليل أن معرفتي بنفيس األمر
هللا فاهلل بك، مشغولة كلها جوارحي أن لك أقول ما وجملة يعيبها، يشء أدنى القوارير

وأمرك. أمري يف
وكتب قرطاًسا فأخذ يصيل، كيف يعقل فلم يصيل أن وأراد منزله إىل الشاب فمىض
إىل ورجع الكتاب، إليها فألقى موضعها يف واقفة باملرأة وإذا منزله، من خرج ثم كتابًا

الكتاب: يف وكان منزله.

الرحيم الرحمن هللا بسم
املعصية إىل عاد فإذا حلم، العبد عصاه إذا وجل عز هللا أن املرأة أيتها اعلمي
تضيق غضبة لنفسه تعاىل هللا غضب مالبسها لها لبس فإذا سرته، أخرى مرة
فإن غضبه؟ يطيق ذا فمن والدواب، والشجر والجبال واألرض السموات منها
والجبال كاملهل، السماء فيه تكون يوًما أذكرك فإني باطًال ذكرت ما كان
عن ضعفت قد وهللا وإني العظيم، الجبار لصولة األمم وبحثوا كالعهن،
عىل أدلك فإني حًقا ذكرت ما كان وإن غريي، إصالح فكيف نفيس، إصالح
العاملني، رب هللا ذلك املرمضة، واألوجاع املمرضة، الكلوم يداوي هدى طبيب
اْآلِزَفِة يَْوَم ﴿َوأَنِذْرُهْم تعاىل: بقوله عنك مشغول فإني املسألة بصدق فاقصديه
* يَُطاُع َشِفيٍع َوَال َحِميٍم ِمْن ِللظَّاِلِمنَي َما ۚ َكاِظِمنَي اْلَحنَاِجِر َلَدى اْلُقلُوُب إِِذ

اآلية؟ هذه من املهرب فأين ُدوُر﴾ الصُّ تُْخِفي َوَما اْألَْعنُيِ َخاِئنََة يَْعَلُم

أراد بعيد من رآها فلما الطريق، عىل له فوقفت بأيام ذلك بعد جاءت إنها ثم
أبًدا اليوم هذا بعد امللتقى كان فال ترجع، ال فتى، يا فقالت: يراها كيال ملنزله الرجوع
قلبك مفاتيح بيده الذي هللا أسأل وقالت: شديًدا بكاء بكت ثم تعاىل، هللا يدي بني غًدا إال

أمرك! من عرس قد ما يسهل أن
عنك. أحملها بموعظة عيل امنن وقالت: تبعته إنها ثم
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اُكم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قوله واذكري نفسك، من نفسك بحفظ أوصيك فقال:
ِبالنََّهاِر﴾. َجَرْحتُم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل

يف وأخذت بيتها ولزمت أفاقت ثم األول، بكائها من أشد بكاء وبكت فأطرقت
كمًدا.6 ماتت حتى ذلك عىل تزل ولم العبادة،

باملئات، تعد شواهد وهناك األدبية، الوجهة من لعذوبته الشاهد هذا ذكرت وإنما
األخالق. وطهارة األدب حالوة من جوانب تصور وهي

وال الكره، أشد الشهوة ويكره الخوف، أشد ربه يخاف الصويف أن نسجل أن واملهم
والصبوات. املفاتن أحابيل من وحذر حيطة يف وهو إال يتأخر وال يتقدم

الوجوه ومن النساء، من فيتحرزون واألهواء النفوس مزالق يعرفون والصوفية
األتقياء. وبمصاحبة والجوع، وبالظمأ بيوتهم، يف بالعزلة أهواءهم ويجاهدون الصباح،
الذي ذا من ولكن الوجود، عمارة يف األصل هي الشهوات أن إىل مرة غري أرشنا وقد

الوجود؟ ليعمر مروءته تذهب أن يرىض
العمران؟ أتون يف وقوًدا يكون أن يرىض الذي ذا من

بأسباب الوجود تعمر التي األثيمة الجمعية يف عضًوا يكون أن يرىض الذي ذا من
الشهوات؟

خارسين؟ ربحه من خرجنا إذا كله الوجود قيمة وما
واالجتماعية الحسية بالصور األدبية الحياة إلغناء يجاهد الذي الرجل غنيمة وما
كرامته فقد هو سخيف بمحصول جهاده من خرج إذا والمرتني ميسيه فعل ما نحو عىل

الناس؟ بني
وأنا — األدباء بعض إن إبليس؟ من أخلد يكون أن األدباء أطرف يستطيع وهل
مبني. ضالل وذلك ويحييه؛ األدب يرفع واملآثم الشهوات وصف أن يتوهمون — منهم

واملذاق. الطعم مريرة عصارة بغري أمثايل ظفر وال ظفرت فما
وأرشف. األدباء من أعقل الصوفية إن

امرئ ركاب يف النار إىل فسنذهب نحن أما مبتسمني، راضني ربهم الصوفية سيلقى
الرسول. أنذره الذي القيس
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آثار خلدوا من عىل هللا يعفو وهل هللا، عفو يف الطمع حتى يشء، كل فقدنا لقد
الرفيع؟ األدب باسم والشهوات املآثم

من إن العيون. ترى ما كل تصف أن األدب من أن تظن أن األضاليل أشنع من إن
الوجود. يف ما كل تصور أن واجبك من أن تحسب أن األضاليل أشنع

والفتون. والهيام الحب جنود من جندي أنك تخال أن األباطيل أسخف من إن
وأين نادمني، رجعنا ثم سفهاء، ونحن بمالهيها طفنا السخيف الوهم من دنيا تلك

الصوفية؟ من نحن
السيد؟ مكان من املسود مكان أين

حال من الخليالت عن الحالئل تغنيهم ال الذين الالعبني الالهني حال يقع أين
الحالل؟ حدود يف إال اللذات يعرفون ال الذين الصوفية

مواطن يكرهون متصونون أرشاف أنهم تذكروا ولكن شئتم، ما الصوفية يف قولوا
الشبهات. ومواضع التهم

واملتقولني، الالغني عىل السبيل يقطع من حال من أرشف حال الدنيا يف وهل
األندية يف يلمزوه أن هواهم لهم شاء كلما عرضه يف الوقوع من السفلة يمكن فال

واملجتمعات؟
صدق يعرفون الذي اللئام األعداء خائبني، األعداء رد هي للتصون مزية أصغر إن
من عند عرضك ليستبيحوا جميل منظر يف تقولها قصيدة عىل يتوكأون ثم رسيرتك،

تعرف. ال ومن تعرف
وسيلة يجدون ال الذين األوباش إجاعة هي التصون فضائل من فضيلة أهون إن

الرجال. أعراض يف الوقوع غري بطونهم إلشباع
بأن أجيبك فإني األنذال، ألسنة من يسلموا لم طهارتهم عىل الصوفية إن قلت فإن
والفتون، باإلثم اتهامه من األنذال يمكن الذي الوصاف األديب حال من أفضل حالهم

والوجدان. العقل باسم غيهم عن يرصفهم من يجدون فال
وأرشف. األدباء من أفضل الصوفية إن

القوم. بأولئك اللحاق نحاول أن همنا من فليكن
القلوب! وأين العوائم أين ولكن
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اللسان آفات

اللسان. آفات من يحرتسون والفرج البطن شهوات من الصوفية يحرتس وكما
والفضول. والنميمة والغيبة الكذب من التحذير يف كالًما الناس أكثر هم والصوفية
علمتهم فقد اللسان. آفات عىل تكلم إال كتابًا يؤلف أن الصوفية من لرجل اتفق وما
صاحبه يجر قد اللسان أن إىل األيام عظات وهدتهم ينفع، كما يرض اللسان أن التجارب

واملعاطب. املخاطر إىل
من رزئ أو تقدم، من غنم ما أسباب من لسانه كان إال تخلف أو إنسان تقدم وما

تخلف.
الرجال. مراكز يف فعال أثر لها األلسنة بأن تشهد مجتمع كل يف الحال وشواهد

يكرهون. بما يواجههم أن أدبه عليه ويأبى يحبون، بما الناس يلقى العاقل فالرجل
الناس يصارح أن واجبه من أن فيتوهم التوفيق وبجانبه الرجل حظ يسوء وقد
الشجاعة أن لعرف عقل ولو األدبية، الشجاعة من ذلك يحسب وهو ومساويهم، بعيوبهم

الناس. إيذاء عن وحبسه اللسان ضبط هي الصحيحة
هي الحال تلك ولكن الحق، بكلمة الجهر عىل نقهر أن األحيان بعض يف يتفق وقد
رطب القول عفيف يكون أن دائًما يستطيع الحكيم فالرجل املوبق، العجز عىل الشاهد
قهره وما مغلوب، مقهور وهو إال الرجل لسان عن السفيهة الكلمة تصدر وال اللسان،

وشهوات. أهواء من صدره يف ما مقاومة عن عزيمته ضعف إال غلبه وال

األقالم آفات

كان وإنما األقالم، آفات عن يسكتون وكادوا األلسنة، آفات عىل بالكالم الصوفية اهتم
مجال. لها يكن لم الخالية األزمان يف األقالم ألن كذلك األمر

كان والبهتان، السوء أصدقاء من صديق وهو ويجرح، يأسو فالقلم اليوم أما
يقولون: القدماء

ال��ل��س��ان ج��رح م��ا ي��ل��ت��ام وال ال��ت��ئ��ام ل��ه��ا ال��س��ن��ان ج��راح��ات

باملئات. أو بالعرشات أصحابها يعد محصورة ضيقة بيئات يف يجرح اللسان وكان
باملاليني. أو باأللوف أصحابها يعد بيئات يف يجرح فالقلم اليوم أما
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قطر، إىل قطر ومن بلد، إىل بلد من تنتقل مجلة يف أو جريدة يف الجارحة والكلمة
والبحار. األنهار غسله عن تعجز ما السيئة اآلثار من وتحدث قارة، إىل قارة ومن

حكومة تؤذي فقد بالقلم الغيبة أما األفراد، من فرد إىل توجه باللسان الغيبة كانت
الشعوب. من شعبًا أو الحكومات من

من حال حالني: بني نوازن ولكنا والشعوب، الحكومات نقد عن ننهى أن بنا وما
أمة. أو حكومة يغتاب من وحال فرًدا، يغتاب

يحرض فهو حكومة يغتاب الذي أما فردية، مصلحة يعطل فرًدا يغتاب فالذي
مصالح تهدد عواقب ولذلك والعصيان، التمرد إىل الشعب فيسوق كثرية جماهري عليها
الوجهة أو االقتصادية الوجهة من ألخطار يعرضها قد أمة يغتاب والذي واملاليني، األلوف

يصنعون. ما لخطر يتنبهون وال يوم، كل املآثم هذه يف يقعون والناس الدولية.
واألحزاب، الحكومات ملحاربة وامللجالت الجرائد ننشئ أن العرص هذا تقاليد ومن
يغيب ولكن القومية، املصلحة عىل الغرية وهي أيدينا يف والحجة ذلك، نفعل أن حقنا ومن
واالعتساف. الجور من أحيانًا فيه تتورط ما تزيني يف مسالك لها تكون قد األهواء أن عنا
ما خطر األغلب يف يعرف ال حزب رئيس أو الحكومة رئيس عىل يهجم فالذي
إىل صاحبه يحول قد السياسية الحياة يف التمذهب ألن األخالقية؛ الوجهة من يصنع
عرفوا رجال السياسيني ويف إليه، انحاز الذي املذهب تأييد يف يشء كل يستبيح طاغية
وضبط التجمل من به عرفوا ما عىل يخرجون السيايس الجدل يف ولكنهم والذوق، باألدب

االختالف. أشد مختلفتني شخصيتني منهم للرجل لتحسب حتى النفس،
يف االغتياب مآثم تعرف ال الحديث العرص يف السلوك مذاهب ألن ذلك كان وإنما
رئيس أو الحكومة فرئيس الفردية، الحياة يف تعرفها كما والسياسية، االجتماعية الحياة
رئيس هو حيث من اغتيابه يجوز ولكن فرد، هو حيث من اغتيابه يجوز ال الحزب
الفردية، الغيبة من أثًرا أبشع والسياسية االجتماعية والغيبة حزب، رئيس أو حكومة

األخالق؟ دقائق إىل يتنبه من أين ولكن
الجرائد يف علنية بطريقة تنرش والسياسية االجتماعية الغيبة أن ذلك إىل يضاف
الناس كان فلو الخطر، وجه وهنا يقرأ، ما كل يصدق من فيهم الصحف وقراء واملجالت،
وبقيت والسياسية، االجتماعية الغيبة أرضار لخفت يقرأون ما نقد عىل قادرين جميًعا

الناس. صدور يف األحزاب ورؤساء الحكومات رؤساء مهابة
سبعني النار يف بصاحبه يهوي قد اللسان بأن ينذر ما النبوية األحاديث يف كان وإذا

خريف. ألف مئة سبع النار يف بصاحبه يهوي قد القلم أن نؤكد فنحن خريًفا،
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الضغائن خلق يف اإلثم أكرب األقالم حملة وعىل اآلفات، أخطر الزمان هذا يف والقلم
عن التاريخ وأمام هللا أمام املسئولون وهم والشعوب، والجماعات األفراد بني والحقود

البرشية. املجاوز إىل الناس وسوق السالم تكدير
مقاتل تصوير يف والرباعة بالقدرة عرفوا إن إال أسواقهم تروج ال السياسة وكتّاب
وعدم بفتور الناس يتلقاها الهوى عىل العقل تؤثر التي والجريدة واألحزاب، الحكومات
ولذلك واألراجيف، األقاويل من الغذاء تطلب مقهورة حيوانية آدم بني يف ألن اكرتاث؛
خراب. بيته أن يعرفون أنهم مع الكون عمار عىل الغرية باسم املآثم يجرتح ملن يصفقون
فيعرف والسياسية، واالجتماعية واألدبية الذوقية املوازين فيه تعتدل يوم وسيأتي
أقطاب من وأن واألهواء الشهوات بألوان يتلون كان السيايس العالم أن يعرف يكن لم من
بعقال معقول وهو ومقالة، خطبة يف ببعض بعضها األمم يرضب من الدولة السياسية

الرشاب.
األقالم غري تقوضها لم العظيمة حضارتهم أن املسلمون فيه يعرف يوم سيأتي
الفصول فحربوا االجتماعية، الغيبة أخطار عن غفلوا الذين واملؤلفني الكتاب أقالم الباغية،
عىل بعضها يبغي عنارص إىل شطروها حتى اإلسالمية األمم بني املفاضالت يف الطوال

استحياء. وال تورع بال بعض
النوع. هذا من أسباب لها كانت العربية اللغة عىل الفارسية األمة وثورة
القبيل. هذا من دواع لها كانت العربية الحروف عىل الرتكية األمة وثورة

حكماء بكتاب املسلمني عىل هللا يمن يوم إال القلمية الغيبة هذه آثار تزول ولن
والقلوب. األفئدة من الفتن هذه جذور يقتلعون كيف يعرفون

اليوم؟ ذلك يأتي متى ولكن
وتأخذ حق، بال والسالم العدل عىل تبغي وهي األلوان، من تشاء ما تقدم األقالم إن

والعدوان. واإلثم البغي خدمة عىل األجر
من الحرب تصنع ما أعقاب يف اليتامى وبكاء األرامل رصاخ أن الناس يعرف متى

األثيم؟ القلم إىل مرجعه كان واآلباء األزواج إهالك
سموم هي واألحزاب الحكومات تنظمها التي «الدعايات» أن الناس يعرف متى

والشعوب. األمم بطمأنينة الفتك أشد تفتك خطرة
الهداية؟ من بابًا تكون أن يجب «الدعاية» أن الناس يعرف متى

الوصف؟ يف الصدق قيمة آدم بنو يفهم متى
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إىل الصوفية نبه كما القلم، خطر إىل الزمان هذا أهل ينبه صويف رجل يجيء متى
الخالية؟ األيام يف اللسان خطر

يحسن أن هو واحًدا، شيئًا إال األخالق من يفهمون العرصال هذا أهل إن مت؟ متى؟
سجالت يف صحيفة له تكون فال الجواسيس، رش من يسلم حتى الرياء أساليب املرء

يعلمون! لو خسيس حظ وذلك السوابق،

الصمت مزايا

عقبة أن يذكرون وهم بالصمت، إال اللسان خطر من نجاة ال أن يعرفون الصوفية كان
عىل وابك بيتك، وليسعك لسانك، عليك أمسك فقال: النجاة عن هللا رسول سأل عامر بن

خطيئتك.7
السالمة، أصول من عظيم أصل اللسان فحفظ األخالق؛ نظام الكلمات هذه ويف
والهوان العطب كان وهل الرجال، أحرار غري به يتأدب ال نفيس أدب بيته يف املرء وقرار

البيت؟ أمان من الضجر يف إال
رحبة عليه تضيق حني يلقى وماذا بيته، من يخرج حني تنكشف املرء عورات إن
من املتجربين يلقى — األعراض لحوم — اللحوم أكلة من واآلثمني الالغني يلقى البيت؟
كيف يعرفون ال الذين األوباش من جهنم حطب يلقى والفسوق، واإلثم الغواية أهل

نفيس. كتاب عىل االطالع أو حسنة موعظة إىل باالستماع الوقت يقضون
البيوت. كرامة يعرفون الذين هم الوجود هذا يف والناجحون

السفهاء. فضالت من ليعيشوا بيوتهم هجر يف راحتهم يجدون الذين هم والصعاليك
وهؤالء بيوتهم، يف بالقرار فاقتهم يسرتون ولكنهم القوت، يجدون ال ناس الدنيا ويف

امليزان. ينصب يوم األبرار املصطفون وهم هللا، حزب هم
أو صديق إىل يده مخلوق مد وما الناس، عىل االعتماد هو الدنيا يف هوان وأبشع
أو أصدقائه، حماية يف يعيش أن املرء استطاع وال الخذالن، بداية ذلك كان إال قريب

مهني. ذليل مخلوق أنه عرف وقد إال أقربائه، رعاية
«وليسعك استهداه: من وصية يف يقول أن محمد اسمه الذي للرجل جاء أين فمن

بيتك»؟
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واصطفاه. هللا رعاه لسان من إال تخرج ال حكمة تلك
إن إال للخري الرجل يصلح وال معروف. فأمرها الخطيئة عىل بالبكاء وصيته أما

خطاياه. عىل يبكي كيف عرف
يا قال: إذا جبل بن معاذ بقصة ويستأنسون اللسان، رش يخشون الصوفية إن
الناس يكّب وهل جبل، ابن يا أمك ثكلتك الرسول: فقال نقول؟ بما أنؤاخذ هللا، رسول

ألسنتهم.8 حصائد إال مناخرهم عىل النار يف
وساءت عيشه تكدر هشام بن عيىس فصاحبنا اللسان: أخطار جيًدا نعرف ونحن
ما اإلفك من عنه فأذاع واألصدقاء، األعداء يف هللا يتقي ال سفيه بعدو ابتيل ألنه سريته؛
ألعاظم يصلح رجًال كان همام بن الحارث وصديقنا املجتمع، يف مكانه ليسقط أذاع
من يلمزه فأخذ واألدبية، العلمية مكانته عليه ينفس بصديق املقادير ابتلته ثم الشؤون،
هيان العزيز وأخونا الدنيوية، منافعه يملكون من عند سمعته ليسوي يحتسب ال حيث
يكون أن العاثر الحظ شاء ثم الدولة، يف منصب أعظم يشغل بأن خليًقا كان بيان بن
الكربياء ومن الكربياء، إىل بالتزلف إال يعيش ال والرشف، واملروءة الهمة ساقط زميل له

والجربوت. بالسيطرة ليتفردوا الرجال سمعة تسوء أن يرسهم من
فكتب هللا رحمه ملن إال تكون ال السالمة أن األليمة التجارب بعد عندنا صح وكذلك

رفقاء. وال أصدقاء وال أقرباء بال يعيش أن
الزمان! غدر وأمن باألصدقاء، وثق ملن الويل كل والويل

فإنك فينا هللا اتق وتقول: بواجبه اللسان تذكر كلها األعضاء أن الصوفية ويعتقد
اعوججنا.9 اعوججت وإن استقمنا، استقمت إن

تغنم، خريًا قل لسان، يا ويقول: الصفايلبي عىل كان مسعود ابن أن ويروون
تندم. أن قبل من تسلم، رش عن واسكت

سمعت بل ال، فقال: سمعته؟ يشء أو تقوله؟ يشء أهذا الرحمن، عبد أبا يا له: فقيل
لسانه.10 يف آدم ابن خطايا أكثر إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
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ومن عورته، هللا سرت لسانه كف من قال: هللا رسول أن حدث عمر ابن أن ويروون
عذره.10 هللا قبل هللا إىل اعتذر ومن عذابه، هللا وقاه غضبه ملك

كأنك هللا اعبد الرسول: له فقال أوصني، هللا رسول يا قال: جبل بن معاذ وأن
إىل بيده وأشار كله، هذا من أملك هو بما أنبأتك شئت وإن املوتى، يف نفسك وُعدَّ تراه،

لسانه.10
ليسكت.10 أو خريًا فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من قال: هللا رسول وأن

خريًا قال عبًدا هللا رحم قال: — عليه هللا صىل — النبي أن لنا ذكر قال: الحسن وأن
فسلم.10 سكت أو فغنم،

عمل عىل دلني فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل أعرابي جاء قال: عازب بن الرباء وأن
عن وانه باملعروف، وأمر الظمآن، واسق الجائع، أطعم الرسول: فقال الجنة، يدخلني

خري.10 من إال لسانك فكف تستطع لم فإن املنكر،
تعاىل، هللا يذكر الذي فالغانم وشاجب، وسالم غانم ثالثة: الناس قال: الرسول وأن

الباطل.11 يف يخوض الذي والشاجب الساكت، والسالم
سنة. أربعني اآلخرة عشاء بعد بكلمة يتكلم لم املعتمر بن املنصور أن ويؤكدون

دواة وضع أصبح إذا وكان سنة، عرشين الدنيا بكالم تكلم ما خيثم بن الربيع وأن
املساء. عند نفسه يحاسب ثم كتبه، به تكلم ما فكل وقلًما، وقرطاًسا

ثراه: هللا طيب الغزايل أستاذنا قال

آفات كثرة سببه أن فاعلم سببه؟ ما للصمت الكبري الفضل فهذا قلت: فإن
واملراء والفحش والنفاق والرياء والنميمة والغيبة والكذب الخطأ من اللسان
والزيادة والتحريف والفضول والخصومة الباطل يف والخوض النفس وتزكية
إىل سباقة وهي كثرية آفات فهذه العورات. وهتك الخلق وإيذاء والنقصان
ومن الطبع من بواعث وعليها القلب، يف حالوة ولها عليه، تثقل ال اللسان
يحب، بما فيطلقه اللسان يمسك أن يقدر قلما فيها والخائض الشيطان،
الخوضخطر، ففي العلم، غوامض من ذلك فإن يحب، ال عما ويكفه ويمسكه
الهمة، جمع من فيه ما مع هذا فضيلته، عظمت فلذلك سالمة، الصمت ويف

الهالك. الشاجب: 11
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يف القول تبعات من والسالمة والعبادة والذكر للفكر والفراغ الوقار، ودوام
َرِقيٌب َلَديِْه إِالَّ َقْوٍل ِمن يَْلِفُظ ا ﴿مَّ تعاىل: قال فقد اآلخرة، يف حسابه ومن الدنيا

َعِتيٌد﴾.12

هو وقسم محض، رضر هو قسم أقسام: أربعة إىل الكالم فيقسم الغزايل ويميض
هو الذي أما منفعة. وال رضر فيه ليس وقسم ومنعفة، رضر فيه وقسم محض، نفع
ال الذي الكالم وأما بالرضر. تفي ال منفعة فيه ما وكذلك واجب، فرتكه محض رضر

الخرسان.12 عني وهو زمان، تضييع به واالشتغال فضول، فهو رضر وال فيه منعة
وال النفس، وتزكية والغيبة والتصنع الرياء ألخطار معرض وهو الرابع القسم بقي

األخالق. دقائق عىل وقف من إال آفاته من يسلم

الفضول حقارة

من أول قال: الرسول أن ويروون يعنيه، ال فيما الرجل يتكلم أن الصوفية ويستقبح
من ناس إليه فقال سالم، بن محمد فدخل الجنة، أهل من رجل الباب هذا من يدخل
إني فقال: به؟ ترجو نفسك يف عمل بأوثق أخربنا وقالوا: بذلك وأخربوه الرسول أصحاب

يعنيني. ال ما وترك الصدر، سالمة به أرجو ما أوثق وإن لضعيف،
يف ثقيل البدن، عىل خفيف بعمل أعلمك أال هللا: رسول يل قال قال: ذر أبا وأن
يعنيك.13 ال ما وترك الخلق، وحسن الصمت، هو فقال: هللا، رسول يا بىل قلت: امليزان؟
ال املوقوفة: الدراهم من إيل أحب هّن خمٌس يقول: عباس ابن سمعت مجاهد: وقال
فيما تتكلم وال الوزر، عليك آمن وال — فضول أي — فضل فإنه يعنيك ال فيما تتكلم
موضعه غري يف وضعه قد يعنيه أمر يف متكلم رب فإنه موضًعا، له تجد حتى يعنيك
إذا أخاك واذكر يؤذيك، والسفيه يقليك، الحليم فإن سفيًها، وال حليًما تمار وال فعنت،
تحب بما أخاك وعامل منه، يعفيك أن تحب مما وأعفه به، يذكرك أن تحب بما عنك غاب

باالجرتام.13 مأخوذ باإلحسان مجازى أنه يعلم رجل عمل واعمل به. يعاملك أن
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بتارك ولست عليه، أقدر لم سنة عرشين منذ طلبه يف أنا أمر العجيل: مؤرق وقال
يعنيني. ال عما السكوت قال: هو؟ وما قالوا: طلبه.

ما بكل تتكلم أن يعنيك ال فيما الكالم حّد فقال: اآلفة هذه حدود الغزايل رشح وقد
فتذكر قوم مع تجلس أن مثاله مآل. أو حال يف به تسترض ولم تأثم، لم عنه سكت لو
استحسنته وما الوقائع، من لك وقع وما وأنهار، جبال من فيها رأيت وما أسفارك لهم
سكت لو أمور فهذه ووقائعهم، البالد مشايخ من منه تعجبت وما والثياب، األطعمة من

بالسكوت. تسترض ولم تأثم لم عنها
ألجأت وقد وقتك مضيع بالسؤال فأنت يعنيك، ال عما غريك تسأل أن جملتها ومن
آفة، عنه بالسؤال يتطرق ال مما األمر كان إذا هذا التضييع، إىل بالجواب أيًضا صاحبك
صائم؟ أنت هل له: فتقول مثًال عبادته عن غريك تسأل فإنك آفات، فيها األسئلة وأكثر
سقطت عليه الرياء يدخل لم وإن الرياء، عليه فيدخل لعبادته مظهًرا كان نعم، قال فإن
كان ال، قال: وإن بدرجات، الجهر عبادة تفضل الرس وعبادة الرس، ديوان من عبادته
إىل افتقر الجواب ملدافعة احتال وإن به، وتأذيت لك مستحقًرا كان سكت وإن كاذبًا،
يف للتعب أو لالستحقار، أو للكذب أو للرياء إما بالسؤال عرضته فقد فيه، وتعب جهد
ويستحي يخفيه ما كل وعن املعايص، وعن عباداته، سائر عن سؤال وكذلك الدفع، حيلة
أين؟ من فتقول: الطريق يف إنسانًا ترى وكأن غريك. به حدث عما سؤالك وكذلك منه،
الكذب، يف وقع يصدق لم وإن واستحيا، به تأذى ذكره فإن ذكره، من مانع يمنعه فربما

السبب.14 أنت وكنت
عرصنا يف عاش ولو الغزايل، لعهد املجتمع صور من أشياء تمثل الشواهد وهذه
يسأل عيناه: عليه تقع ما كل عن فيسألك بيتك يدخل من الناس فمن أشياء، ألضاف
وكيف بنيته، متى البيت عن يسأل وقد والغرفات، الحجرات وعدد األثاث، تكاليف عن
أسنانهم وعن أطفالك عن يسألك وقد الجريان، وجريان الجريان عن سألك وربما أقمته،
يف حالك عن يسكت ال وهو البعيد، أو القريب املستقبل يف لهم تنتظر وما ومدارسهم،
أن أيًضا حقه من يرى وقد ومغانمك، مكاسبك يعرف أن حقه من ويرى وظيفتك،

هندامك! عىل السديدة مالحظته يبدي وأن أثوابك، تكاليف يعرف
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يضع جديد صويف من بد وال األيام، هذه الناسيف شمائل أظهر من والفضول واللغو
الرجال. بأدب للتأدب صالحني كانوا إن الناس. إليها ينتهي قواعد الحارض للمجتمع

ومسالكهم الناس مذاهب عن بالبحث الصحفيني بعض غرام العيون تراه ما وأغرب
ما يعرف أن الجمهور حق من كأن يشء، كل عن يسألوك أن لهم يطيب وقد الحياة، يف

والبطالون. الفارغون منها يعيش سخيفة شهوات وتلك تلبس، وما ترشب وما تأكل
تدخل ال أن الحق واألدب ذلك، من يشء يف يقعوا أن وملريديه لنفسه يكره والصويف

يشء. كل أمورهم من تجهل أن األدب كل األدب بل وأصدقائك، معارفك شؤون يف
يرى فال صماء، وأذنه عمياء، وعينه الناس بيوت يدخل الذي هو املهذب والرجل

واالعرتاض. االنتقاد أوضار من القلب سليم وهو يخرج ثم يسمع، وال

والجدال املراء آفة

الرسول: بقول ويستأنسون والجدال، املراء آفة يف يقعوا أن ملريديهم يكرهون والصوفية
له بني مبطل وهو املراء ترك ومن الجنة، أعال يف بيت له بني محق وهو املراء ترك من

الجنة.15 ربض يف بيت
الجدال، ترك يف وصعوبة عًرسا يجد املحق ألن منزلة؛ أعال املحق من املراء فرتك

لهواه. امتالكه وشدة نفسه، قوة عىل أدل املجادلة عن انرصافه كان ذلك أجل ومن
عبادة بعد عنه ونهاني ربي إيل عهد ما أول إن الرسول: بقول أيًضا ويستأنسون

الرال.16 مالحاة الخمر ورشب األوثان،
أن بعد قوم ضل ما ويقول: الشعوب انحالل أسباب من الجدال يرى والرسول

الجدل.16 أوتوا إال هللا هداهم
املخاصمات فيها تكثر التي فاألمم النبوية، النظرة هذه تؤيد األحوال وشواهد
أقل وهي اإلنجليزية، األمة هي اليوم األمم وأقوى لالنحالل، املعرضة األمم هي واملجادالت
من بجماعة هللا يبتليها أن إىل قوية وستظل والربملانية، الصحفية باملجادالت غراًما األمم
قلوب من والحب الهيبة أصول واملهاترة بالجدل يقتلعون الذين الطائشني الصحفيني

الناس.

باألرض. وتكون الخطرية هو األصل يف والربض ص١١٩ ج٣ اإلحياء 15
ص١٢٣. ج٣ اإلحياء 16

645



واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

خطره كان هنا ومن االستعالء، شهوة من فيه ما إىل يرجع الجدل قبح يف والرس
أفضل أنك ظننت إذا مودة رجل وبني بينك تصح أن يمكن وال واملودات، الصداقات عىل

منك. أفضل أنه ظن أو منه،
تمنعك بداهية فلريمينك باملراء، أغضبه ثم شئت، من صاف يقول: سفيان وكان

العيش.16
الناس. بمجادلة هللا ابتالهم من صدقه يعرف كالم وهذا

فقال: املراء حقيقة الغزايل رشح وقد

وإما اللفظ، يف إما فيه: خلل بإظهار الغري كالم عىل اعرتاض كل هو املراء حّد
كالم فكل واالعرتاض. اإلنكار برتك املراء وترك املتكلم. قصد يف وإما املعنى، يف
بأمور متعلًقا يكن ولم كذبًا أو باطًال كان وإن فصدق، حًقا كان فإن سمعته
خلل بإظهار لفظه يف يكون تارة الغري كالم يف والطعن عنه، فاسكت الدين
النظم جهة من أو العربية، جهة من أو اللغة، جهة من أو النحو جهة من فيه
يكون وتارة املعرفة، قصور من يكون وذلك تأخري، أو تقديم بسوء والرتتيب
يقول: فكأن املعنى يف وأما خلله. إلظهار وجه فال كان وكيفما اللسان، بطغيان
أن فمثل قصده يف وأما وكذا. كذا وجه من فيه أخطأت وقد تقول كما ليس
صاحب فيه أنت وإنما الحق، منه قصدك ليس ولكن حق، الكالم هذا يقول:
الجدل، باسم خص فربما علمية مسألة يف جرى إن الجنس وهذا … غرض
عىل ال االستفادة معرض يف السؤال أو السكوت، الواجب بل مذموم، أيًضا وهو
وتنقيصه وتعجيزه الغري إفحام قصد عن فعبارة املجادلة وأما … العناد وجه

والجهل.17 القصور إىل ونسبته كالمه يف بالقدح

أيًضا ومعناه كليًا، ترًكا الناس عىل االعرتاض يرتك أن املريد أدب من أن هذا ومعنى
الشعراء، وقصائد الكتاب، ورسائل الخطباء، خطب عن نتحدث أن السلوك سوء من أن
من واملبتذل أساليبهم، من الضعيف عىل ننبه وال أغالطهم، نصحح فال املؤلفني، وآثار
الغري عىل والتهجم والفضل، العلم بإظهار الرتفع هو ذلك عىل الباعث ألن معانيهم؛

للنفس. باطنتان شهوتان وهما والنقص، الجهل بإظهار

ص١٢٤. ج٣ 17
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النقد باسم نجرتحه ما فكل الصوفية، النظرة هذه صدق إىل التجارب هدتنا وقد
يف دفعه عن نعجز ما والحزازات العداوات من يخلق وهو ضالل، يف ضالل هو األدبي

األحيان. أكثر
الحجة وتكون واملجالت، الجرائد يف عالنية أغالطهم فنصحح ناس عىل نهجم وقد
يؤذون عليهم نهجم من ولكن الحق، من ظل هذا ويف واألدبية، العلمية الحياة نخدم أننا
ال ومن نعرف من عند سمعتنا وتشويه فينا، بالطعن صحائفهم ويسودون أنفسهم
والعيوب، املآثم خلق يستبيحون صغار ناس أغالطهم نصحح فيمن يكون وقد نعرف،

واألراجيف. األقاويل وإشاعة
عرشين نحو األدبية الحياة خدم رجل األدبي النقد يف بالرصاحة هللا ابتالهم وفيمن
العلم أدعياء به رماه ما هي باطلة بمغانم إال العنيف الكفاح ذلك من يخرج فلم سنة،

والبهتان. الزور أدناس من واألدب
من اليأس هو نفيس: بمحصول الكفاح ذلك من يظفر من ففيهم العقل، أستغفر
يتم ال وهو التصوف، أساس هو باهلل الظن وحسن هللا. بعدل املتينة والثقة الناس، أدب

بالناس. الظن بسوء اقرتن إن إال
يكرهون رجال فهناك الناس، يجادلوا أن ملريديهم يكرهون الصوفية كان وإذا
أقاموا حني أيديهم صنعت ما عىل ندمهم وسيطول الناس، بوجود يعرتفوا أن للصوفية
االستمتاع فأباحهم تلطف هللا كان وإن ليشء، أهلها يصلح ال ودواوين ملؤلفات املوازين

والهواء. الشمس بنعمة
يأكل أن جزاؤك فيكون بقلمك، اسمه ترفع مخلوق منظر من أقبح منظر وأي

واملجتمعات؟ األندية يف لحمك
تعتمد ثم املخلوقات، لبعض أدبية منازل بقلمه يخلق رجل ندم من أوجع ندم وأي
للحق االنتصاف باسم إيذاء أبلغ فتؤذيه الشهرة من بفضله غنمت ما عىل املخلوقات تلك

الرفيع؟ األدب سموه ما عىل والغرية
األوباش؟ بأظافر مجرحني خدمتها من خرجنا إذا والعلمية األدبية الحياة قيمة وما

الجهالء. أغالط تصحيح من العلماء به يبتيل فيما حكمة هلل لعل ولكن
خلق يف الحاكمني أحكم وكنت حال، كل يف الفضل فلك وتعاليت، ربي يا تباركت
يرجون من رحمت ولو الوجود، أساسها عىل قام أصول فتلك والقبح، والدمامة الرش

الضياع. نصيبهم لكان خلقك رش من رضاك
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نية لك تكون أن رشط عىل شئت، من وناضل شئت، من جادل املريد، أيها فيا
والنضال. الجدال يف حسنة

أذى من فيه يسلم ال وجود يف فأنت السفهاء، لحمك يأكل أن ذلك بعد يضريك وال
تطلب حتى الناس أذى من واملرسلون األنبياء سلم وهل والضعفاء، الخاملون إال الناس

الناس؟ أذى من السالمة

الخصومة قبح

برش بي مر قال: إذ قتيبة ابن حدث ما وشأنك حالك كان مهما املريد أيها تذكر ولكن
ألبيك إن فقال: يل عم ابن وبني بيني خصومة فقلت: ههنا؟ يجلسك ما فقال: هللا عبد بن
أنقص وال للدين، أذهب شيئًا رأيت ما وهللا وإني بها، أجزيك أن أريد وإني يًدا، عندي
يل فقال ألنرصف فقمت قال: الخصومة. من للقب أشغل وال للذة، أضيع وال للمروءة،
أكرم ولكني ال، فقلت: يل! الحق أن عرفت إنك فقال: أخاصمك! ال قلت: لك؟ ما خصمي:

هذا.18 عن نفيس
يف اللدد ينكرون ولكنهم حقوقه، سبيل يف الرجل يخاصم أن ينكرون ال والصوفية
يحتاج ال بكلمات اللدد امتزج إذا سيما وال واإليذاء التسلط من اللدد يف ملا الخصومة،
الرشع بطريق حجته ينرص الذي املظلوم «فأما الحق وإظهار الحجة تأييد يف إليها
ليس ففعله وإيذاء عناد قصد غري ومن الحاجة، قدر عىل لجاج زيادة وال لدد غري من
عىل الخصومة يف اللسان ضبط فإن سبيال، الرتك إىل وجد ما تركه األوىل ولكن بحرام،
نُيس الغضب هاج وإذا الغضب. وتهيج الصدر توغر والخصومة متعذر، االعتدال قدر
ويحزن صاحبه، بمساءة واحد كل يفرح حتى املتخاصمني بني الحقد وبقي فيه املتنازع
املحذورات».18 لهذه تعرض فقد بالخصومة بدأ فمن عرضه، يف اللسان ويطلق بمرسته،
ولكنها واجبة، الحقوق سبيل يف فالخصومة دقيق، األدب من الجانب هذا أن والحق
ينبغي وما الرجال، أقدار من يغض املحاكم أمام والوقوف وهوان. ضيم إىل أحيانًا تجر
للدفاع يقف والذي املسالك. جميع أمامه تضيق حني إال املحاكم أبواب الرجل يعرف أن
رمي إىل ينتهي وقد قبيح، والتزيد التزيد، إىل الظروف تسوقه قد املحكمة أمام حقه عن

ص١٢٥. ج٣ اإلحياء 18

648



واملنجيات املهلكات

الصالحون كره هنا ومن كريم. رجل من للصدور تصلح ال إشارات أو بعبارات الخصم
يف الباطل تحق قد اللسان فصاحة ألن القضاة؛ أمام اللسان فصيح الرجل يكون أن

األحيان. بعض

واللعن الفحش عن اللسان صيانة

والفصاحة، السجع وتكلف بالتشدق، الكالم يف يتقعر أن للمريد يكرهون والصوفية
للخطابة،19 املدعني املتفاصحني عادة به جرت وما واملقدمات، بالتشبيبات فيه والتصنع
بني فتكلم حاجة، يسأله سعد أبيه إىل جاء وقاص أبي بن سعد بن عمر أن ويذكرون
سمعت إني اليوم، منك بأبعد حاجتك من كنت ما سعد: له فقال بكالم حاجته يدي
البقر تتخلل كما بألسنتهم الكالم يتخللون زمان الناس عىل يأتي يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

بألسنتها.19 الكأل
فإن وإغراب، إفراط غري من والتذكري الخطابة ألفاظ تحسني هذا يف يدخل وال
تأثري اللفظ ولرشاقة وبسطها، وقبضها وتشويقها القلوب تحريك الخطابة من الغرض
تكلف. أي فيها يقع أن ينبغي فال املصالح لقضاء تجري التي املحاورات فأما ذلك، يف
املهذب. الرجل أدب ينايف موجب غري من التفصح يرون الصوفية أن هذا ومعنى

«غليظ» كالم هو والفحش الفحش، يف ألسنتهم تقع أن ملريديهم يكرهون والصوفية
ال فقال: املرشكني من بدر قتىل تسب أن عن الرسول نهى وقد الذوق، سالمة بجانب
لؤم20 البذاء إن أال األحياء، وتؤذون تقولون، مما يشء إليهم يخلص ال فإنه هؤالء، تسبوا

األسواق. يف الصياح املتفحش الفاحش يحب ال هللا إن وقال:
أو كلب صورة يف القيامة يوم املتفحش بالفاحش يؤتى ميرسة: بن إبراهيم وقال

كلب.21 جوف يف
«وأكثر الرصيحة بالعبارات املستقبحة األمور عن الرجل يتكلم أن الصوفية ويكره
فاحشة رصيحة عبارات الفساد ألهل فإن به، يتعلق وما الوقاع ألفاظ يف يجري ذلك

ص١٢٦. ج٣ اإلحياء 19

ص١٢٧. ج٣ اإلحياء 20
ص١٢٨. ج٣ اإلحياء، 21
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بالرموز عليها ويدلون يكنون بل عنها، يتحاشون الصالح وأهل فيه، يستعملونها
ويستعمل ذكرها، يستقبح فاحشة عبارات وهناك … بها ويتعلق يقاربها ما فيذكرون
بعض، من أفحش وبعضها الفحش يف متفاوتة العبارات وهذه والتعيري، الشتم يف أكثرها
االعتياد وإما اإليذاء، قصد إما الفحش عىل والباعث … البالد بعادة ذلك اختلف وربما

السب».21 عادتهم ومن واللؤم، الخبث وأهل الفساق مخالطة من الحاصل
ال قد هنا يستقبح فما األقاليم، بألوان األلفاظ تلون إىل متنبه العبارة بهذه والغزايل

يحبون. ال بما الناس مخاطبة عن البعد هو عليه واملعول هناك، يستقبح
مواقع إىل الجمهور لريشدوا الكنايات يف بالتأليف العرب أولع التحرز هذا وبسبب

األحوال. مختلف يف األلفاظ من املقبول إىل وينبهوه التعابري، يف الخشونة
واألبعاد الطرد عن عبارة واللعن اللعن، بكلمات األلسنة تجري أن الصوفية ويكره
وهو وجل، عز هللا من تبعده بصفة اتصف من عىل إال جائز غري وذلك تعاىل، هللا من
أوصاف لعن يف ولكن الكافرين. وعىل الظاملني عىل هللا لعنة يقول: بأن والظلم، الكفر
أن فيه والتفصيل مأثور. لفظ فيه يرد ولم غامضة، البدعة معرفة ألن خطر؛ املبتدعة
هللا؛ لعنه جهل وأبو هللا، لعنه فرعون كقولك: لعنته، تجوز رشًعا لعنته ثبتت شخص كل
زماننا يف بعينه شخص أما رشًعا، ذلك وُعرف الكفر عىل ماتوا هؤالء أن ثبت قد ألنه
مقربًا فيموت يسلم ربما فإنه خطر؛ فيه فهذا مثًال، يهودي وهو هللا، لعنه زيد كقولك

ملعونًا.22 بكونه يحكم فكيف هللا، عند
بعض فقال هللا، رسول مجلس يف مرات فحد الخمر رشب نعيمان أن الغزايل ونقل
أخيك. عىل للشيطان عونًا تكن ال الرسول: فقال به! يؤتى ما أكثر ما هللا، لعنه الصحابة:

جائز. غري بعينه فاسق لعن أن عىل يدل وهذا الغزايل: قال
لم هذا قلنا: به؟ آمر أو الحسني قاتل ألنه يزيد لعن يجوز هل قيل: فإن قال: ثم
ال ألنه اللعنة؛ عن فضًال يثبت، لم ما به أمر أو قتله إنه يقال أن يجوز فال أصًال. يثبت
من وكفر بفسق مسلم يرمي أن يجوز وال تحقيق، غري من كبرية إىل مسلم نسبة تجوز

تحقيق.23 غري

ص١٢٩. ج٣ اإلحياء 22
ص١٩٣٠. ج٣ اإلحياء 23
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املجتمع عيوب بعض يصور فهو اجتماعية، داللة له يزيد اسم عىل الغزايل ونصُّ
الخلفاء أعراض يف الناس وقوع كان فقد اليوم، إىل عيوبه من ولعلها الخامس، القرن يف
يف األسباب أكرب يرجع وإليها اإلسالمية، املمالك يف الشائعة العيوب من والوزراء وامللوك
ذلك، يف دخل لها والعلويني األمويني بني والخصومة الناس، بني والثقة األمن زعزعة
النزاع إىل ذلك ينتهي حني سيما وال التاريخ، حوادث مضغ عن الصالحون نهى وقد
اطلع من يراه األدب عىل فضل لها كان بشاعة من فيها ما عىل اآلفة وهذه والشقاق،
باألعاجيب الكميت أتى كيف هناك بينا فقد العربي»، األدب يف النبوية «املدائح كتاب عىل
ما عىل الهجوم ذلك ولكن العباسيني، يهجو وهو دعبل برع وكيف األمويني، يهجو وهو
التاريخ، ذمة يف أصبحت الخصومات هذه ألن باملريد؛ يليق ال وأدبية فنية روعة من فيه
أو يشعرون حيث من الناس بها يشقى جديدة أحقاًدا النفس يف يولد قد عليها واإلقبال

يشعرون. ال
ويف املايض، سيئات عن التغافل يف السنة أهل بمذهب يتأثرون الشيعة بدأ وقد
مذهبية، ال علمية دراسة التاريخ دراسة عىل يروضتالميذه من العهد لهذا الشيعة رجال
يستنكرون الذين الصوفية بأدب جميًعا املسلمون فيه يتأدب جًدا قريب يوم وسيأتي

برهان. وال بينة بال تفسيقه أو مسلم تكفري
يف اقرتبوا إذا إال بعض عىل بعضهم املسلمون يعطف وال الحب، أساس والتسامح

وظلمات.24 ضغائن من التاريخ يف ما وتناسوا األشياء، فهم

تهمة السنة ألهل خلق يزيد لعن عن النهي يف الغزايل رأي أن نذكر أن االستقصاء باب من يحسن 24

— الباسم الروض كتاب يف التهمة هذه لنفي اليماني عرض وقد ليزيد، التشيع وهي أبرياء منها هم
يزيد يخص لم الغزايل أن وبني الحسني قتل يف يزيد بتصويب القول من الغزايل فربأ ص٤٠–٤٤ ج٢

األذكار. يف النووي عنه رواه كما وكافر فاسق كل يف مذهبه فهو اللعن بتحريم
صحيح عن ونقل الحسني، ملرصع التوجع يف السنة أهل كتب من رصيحة شواهد اليماني ساق ثم
إىل انظروا فقال: العراق من قال: أنت؟ ممن فقال: البعوضة، دم يف رجل سأله عمر ابن أن البخاري

ملسو هيلع هللا ىلص! النبي بنت ابن قتلوا وقد البعوضة دم عن يسألني هذا
حزم ابن كالم من نصوًصا وأورد اليماني ذلك فنفى أمية، لبني بالتعصب اتهم قد حزم ابن وكان

و٣٧). ،٣٦ ج٢ الباسم الروض (انظر يزيد سرية عىل بسخطه تشهد
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املزاج خطر

وكثرة الضحك، يورث ذلك ألن عليه؛ واملداومة املزاح يف اإلفراط يبغضون والصوفية
والوقار.25 املهابة وتسقط األحوال، بعض يف الضغينة وتورث القلب تميت الضحك

عطاء أقام وقيل: يضحك، لم سنة ثالثني الحسن أقام أسباط: بن يوسف وقال
فطر عيد يف يضحكون قوم إىل الورد بن وهيب ونظر يضحك. لم سنة أربعني السلمي
هذا فما لهم يغفر لم كان وإن الشاكرين، فعل هذا فما لهم غفر قد هؤالء كان إن فقال:

الخائفني.26 فعل
ويجر الضغينة يورث فإنه واملزاح وإياكم هللا اتقوا العزيز: عبد بن عمر وقال
أحاديث من حسن فحديث عليكم ثقل فإن به، وتجالسوا بالقرآن تحدثوا القبيح، إىل

الرجال.
املزاح. العداوة وبذر بذر، يشء لكل وقيل:

ينهي فكيف وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن املزاح نقل فقد قلت: فإن الغزايل قال
تقول وال تمزح أن وهو هللاملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه رسول عليه قدر ما عىل قدرت إن فأقول: عنه؟
عليك حرج فال الندور، عىل أحيانًا فيه وتقترص فيه، تفرط وال قلبًا، تؤِذ وال حًقا، إال
ثم فيه، ويفرط عليه فيواظب حرفة املزاح اإلنسان يتخذ أن العظيم الغلط من ولكن فيه.
رقصهم، وإىل إليهم ينظر الزنوج مع نهاره يدور كمن فيكون ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بفعل يتمسك
إذ خطأ؛ وهو عيد، يوم يف الزنوج رقص إىل النظر يف لعائشة أذن الرسول بأن ويتمسك

باإلرصار.27 صغرية يصري ما املباحات ومن باإلرصار، كبرية يصري ما الصغائر من
يقع ال أن هو املهم ولكن الصدور، ترشح مطايبات أحيانًا فيه املزاج أن يف ريب وال
بما فيمازحك جانبك يأمن من الناس فمن والجليس، والصديق الرفيق يؤذي ما املزاح يف
الناس وأسوأ بالء، وصحبتهم الكريم، الخلق نعمة هللا حرمهم قد هؤالء وأمثال تحب، ال
وال املجلس حرمة يرعون ال الذوق نعمة من محرومني برفاق ابتىل من دنياه يف حًظا

الجليس. حق

ص١٣٢. 25

البرصي. الحسن إىل منسوبة اآلداب زهر يف الكلمات هذه رويت 26

ص١٣٤. ج٣ اإلحياء 27
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الحيطة ولكن األحيان، بعض يف يجب وقد النفس، َجذَل من فيض األصل يف واملزاح
من واجب فمن األقلون، إال عليها يقدر ال االنرشاح عند النفس وسياسة تصعب، قد فيه
املطايبات، قيمة يدركون من صادف إن إال واحدة جملة املزاح يرتك أن نفسه أمر يهمه

القليل. من أقل الزمن هذا يف وهم
قد هذا له يضحك فما واحد، بطعم النكتة يدركون ال الناس أن هذا إىل يضاف
هؤالء صحبة من والهرب غالظ، أذواق لها مخلوقات آدم بني ويف ذاك، منه يغضب

الحصيف. الرجل عىل مفروض واجب
الكبار الرجال هؤالء ولكن واملطايبات، املزاح من كثري الرجال كبار عن أثر وقد
الفطنة أهل من األغلب يف جلساؤهم وكان ويطايبون، يمازحون كيف يعرفون كانوا
عرص يف يعيشوا بأن هللا ابتالهم ممن تكون فقد لك، يجوز ال لهم جاز فما والذوق،

والذوق. الفطنة نعمة من محروم
وحماك! زمانك أهل من هللا وقاك أزيد، أن أحب وما

واالستهزاء السخرية عن النهي

اإليذاء، من فيه ملا محرم وذلك واالستهزاء، السخرية وهي املزاح من أشنع آفة وهناك
َوَال نُْهْم مِّ َخرْيًا يَُكونُوا أَن َعَىسٰ َقْوٍم ن مِّ َقْوٌم يَْسَخْر َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: هللا قال
والتنبيه والتحقري االستهانة السخرية ومعنى ،﴾ نُْهنَّ مِّ َخرْيًا يَُكنَّ أَن َعَىسٰ نَِّساءٍ ن مِّ ِنَساءٌ
والقول، الفعل يف باملحاكاة ذلك يكون وقد منه، يضحك وجه عىل والنقائص العيوب عىل
جعل من فأما به، يتأذى من حق يف يحرم إنما وهذا … واإليماء باإلشارة يكون وقد
املزح.28 جملة من حقه يف السخرية كانت به يسخر أن من فرح وربما مسخرة نفسه

ص١٣٥. ج٣ اإلحياء 28
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الكذب شناعة

هذا يف فشت فقد اآلفة؛ هذه لرشح موجبًا نرى وال الكاذب، الوعد عن ينهون والصوفية
الزمان! هذا أهل عىل املستعان وهللا السلوك. قواعد من صارت حتى الزمان

الذنوب، قبائح من «وهو واليمني القول يف يكذبوا أن ملريديهم الصوفية ويكره
والعالنية، الرس اختالف النفاق من إن يقال: كان الحسن: قال فقد العيوب»،29 وفواحش
وال القيامة يوم هللا يكلمهم ال ثالثة هللا: رسول وقال واملخرج، واملدخل والعمل، والقول
ما وقال: إزاره. واملسبل الفاجر، بالحلف سلعته واملنفق بعطيته، املنان إليهم، ينظر
القيامة. يوم إىل قلبه يف نكتة كانت إال بعوضة جناح مثل فيها فأدخل باهلل حالف حلف
وعىل عليه هللا يفتح أو يقتل حتى نحره فنصب فئة يف كان رجل هللا، يحبهم ثالثة وقال:
أو موت بينهما يفرق حتى أذاه عىل فيصرب يؤذيه سوء جار له كان ورجل أصحابه،
يمسوا أن أعجبهم حتى الرسى فأطالوا رسية30 أو سفر يف قوم معه كان ورجل ظعن،
أو التاجر، هللا: يشنأهم وثالثة للرحيل. أصحابه يوقظ حتى يصيل فتنحى فنزلوا األرض

املنان. والبخيل املحتاج،31 والفقري الحالف البياع
جراد بن هللا عبد عن روي بما ويستأنسون الزنا من أقبح الكذب يرون والصوفية
يا قلت: ذلك. يكون قد قال: املؤمن؟ يزني هل هللا، رسول يا فقلت: هللا رسول سألت قال:
اْلَكِذَب ي يَْفَرتِ ﴿إِنََّما تعاىل: هللا بقول ملسو هيلع هللا ىلص أتبعها ثم ال، قال: املؤمن؟ يكذب هل هللا، نبي

ِهللا﴾. ِبآيَاِت يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن
الزنا، من وفرجي النفاق، من قلبي طهر «اللهم دعائه: يف يقول هللا رسول وسمع

الكذب». من ولساني
والنفاق. الزنا بشاعة يف الكذب فجعل

شيخ أليم: عذاب ولهم يزكيهم، وال إليهم، ينظر وال هللا، يكلمهم ال «ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
مستكرب». وعابد كذاب، وملك زان،

ص١٣٧. ج٣ اإلحياء يف الغزايل عبارة 29
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وال بخيًال، تجدوني ال ثم بينكم، لقسمتها الحىص هذا عدد عيل هللا أفاء لو وقال:
اإلرشاك الكبائر؟ بأكرب أنبئكم أال فقال: متكئًا وكان هللا رسول وقام … جبانًا وال كذابًا،

الزور. وقول أال وقال: قعد ثم الوالدين، وعقوق باهلل،
به. جاء ما نتن من ميل مسرية امللك عنه فيتباعد الكذبة ليكذب العبد إن وقال:

فال أحدكم حدث إذا قال: هّن؟ وما قالوا: بالجنة، لكم أتقبل بست يل تقبلوا وقال:
فروجكم، واحفظوا أبصاركم، وغضوا يخن، فال ائتُمن وإذا يخلف، فال وعد وإذا يكذب،

أيديكم. وكفوا
والكذب. الخيانة إال املسلم عليها يطوى أو يطبع خصلة كل وقال:

الكذب ترك عىل أؤجر أراني ما السماك: ابن قول الكذب تقبيح يف قيل ما أبلغ ومن
أنفة. أدعه إنما ألني

وهم النفس، رشف ينايف ألنه الكذب؛ يكره فالصويف التصوف، سماحة تظهر وهنا
حراًما ليس الكذب «أن عىل فنصوا بالناس، اإلرضار من الكذب يف ما إىل فطنوا ذلك مع

غريه».32 عىل أو املخاطب عىل الرضر من فيه ملا بل لعينه،
العصور تعرفها لم أشياء عن وسكتوا األكاذيب، من ألوان عىل الصوفية تكلم وقد
وعن الجيل، هذا أهل من «املهذبون» يعرفها التي األكاذيب عن سكتوا قليًال، إال املاضية
يعتمدون هذا يف وهم الرجال، أقدار من ليغضوا أثيًما اخرتاًعا يخرتعونها التي األخبار
من والحط يسمعون، ما كل يصدقون هللا خلق فأكثر الناس، بني الفاشية الغفلة عىل
عند والضمري الضمري، انعدام عىل يقوم ألنه سهل؛ أمر األكاذيب باخرتاع الرجل قيمة

مدلول. بال لفظ تعرف من أكثر
ألنه وأشنع؛ أقبح بالكاذب رضره بل عليه، املكذوب عىل رضره يقف ال والكذب
ال الناس وأوقح املهني، الذليل موقف نفسه أمام ويقفه الخلقية، شخصيته يمحق
وهذه كاذب، أنه جيًدا يعرف فالكاذب عليه، هي ما عىل األشياء رؤية من الفرار يستطيع
مخلوق ثقة انعدمت وإذا النفس، برشف ثقته تقتل ألنها اإليذاء؛ أشد تؤذيه املعرفة

االنحالل. إىل فمصريه نفسه برشف

ص١٣٩. ج٣ اإلحياء يف الغزايل عبارة 32
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صاحبه إىل يقدم ألنه وأجزل؛ أعظم الصادق عىل فضله ولكن الناس، ينفع والصدق
ميادين إىل تسوقه الخصال كرم عىل بقدرته املرء وثقة والرشف، واألمانة الثقة من ذخائر

الرجال. بني الكريمة للمنازل وتؤهله والعالنية، الرس يف رأسه وترفع املجد،
الصالحية هي نفعية غايات إىل ترجع أنها يتوهمون األخالق درسوا من وأكثر
ترسل فهي نفسية، منفعة لألخالق أن لعرفوا تأملوا ولو الناس. بني السعيدة للحياة

الفراديس. بأرواح الطيب القلب وتحيط النفس، آفاق عىل الكريمة األشعة
الحكماء، بأخالق التخلق عىل نفسه راض من إال العبارة هذه صدق يعرف وال
ألنها روحية؛ نشوة من فيها ما أساس هو وعرس صعوبة من الصوالح األخالق يف وما

وامليول. األهواء زيغ عىل املسيطرين القادرين بصورة أنفسنا أمام تصورنا
بني الصلح عليه يتوقف كأن األحوال، بعض يف يُطلب مما الكذب يرون والصوفية

والحقود. الضغائن لتغطية وسيلة يكون وكأن الناس،
املفاسد. من يجر أو املغانم، من يسوق ملا تبًعا يقبح أو يحسن الخلق أن هذا ومعنى
سمعت ما قالت: كلثوم أم عن روي ما الكذب بعضرضوب استثناء عىل يدل والذي
اإلصالح، به يريد القول يقول الرجل ثالث: يف إال الكذب من يشء يف يرخص هللا رسول

زوجها. تحدث واملرأة امرأته يحدث والرجل الحرب، يف القول يقول والرجل
ارتبط إذا عداها ما معناها ويف االستثناء، رصيح فيها ورد الثالث فهذه الغزايل: قال
ماله عن ويسأله ظالم يأخذه أن فمثل ماله أما لغريه، أو له صحيح، مقصود غرض به
فله ارتكبها تعاىل هللا وبني بينه فاحشة عن فيسأله سلطان يأخذه أو ينكره، أن فله
أخرى، فاحشة الفاحشة إظهار أن وذلك … رسقت وما زنيت ما فيقول: ذلك، ينكر أن
كان وإن كاذبًا، كان وإن بلسانه وعرضه ظلًما، يؤخذ الذي وماله دمه يحفظ أن فللرجل
يصلح وأن اثنني، بني يصلح وأن ينكره، أن فله أخيه رس عن يسأل فبأن غريه عرض
وكان إنسان إىل يعتذر أو إليه، أحب أنها واحدة لكل يظهر بأن نسائه، من الرضات بني

به.33 بأس فال تودد وزيادة ذنب، بإنكار إال قلبه يطيب ال
حني البغض أشد الكذب يبغضون الصوفية أن عىل النص هو ذلك كل من واملهم

الصدق. من الخري إىل أقرب يكون حني فيه ويتسامحون وإيذاء، إرضار فيه يكون

ص١٤١. ج٣ اإلحياء 33
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االغتياب مآثم

طويل». فيها «والنظر الغزايل: قال الغيبة: يف الصوفية رأي إىل ننتقل
فصًال نعقد أن النية يف وكان االغتياب، مآثم عىل تكلموا جميًعا الصوفية أن والواقع
يف وهي الناس، بني الفساد أسباب أكثر إليها يرجع التي الخبيثة اآلفة هذه عىل للكالم
الغيبة سهلت وما واألوغاد، والعاجزين الضعفاء سالح وهي املهلكات، أفظع األمر حقيقة

االنحطاط.34 بؤرة يف ترديه عىل شاهًدا ذلك كان إال مخلوق لسان عىل
فقال: امليتة لحم بأكل صاحبها وشبه العزيز، كتابه يف الغيبة ذم شأنه عز وهللا
وقال َفَكِرْهتُُموُه﴾، َميْتًا أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَن أََحُدُكْم أَيُِحبُّ بَْعًضا بَّْعُضُكم يَْغتَب ﴿َوَال
تباغضوا، وال تحاسدوا، ال وقال: وعرضه. وماله، دمه، حرام: املسلم عىل املسلم كل ملسو هيلع هللا ىلص:
وقال: إخوانا. هللا عباد وكونوا بعًضا، بعضكم يغتب وال تدابروا، وال تناجشوا35 وال
سبحانه هللا فيتوب ويتوب يزني قد الرجل فإن الزنا، من أشد الغيبة فإن والغيبة، إياكم
بي أرسى ليلة مررت وقال: صاحبه. له يغفر حتى له يغفر ال الغيبة صاحب وإن عليه،
الذين هؤالء قال: هؤالء؟ من جربيل، يا فقلت: بأظافريهم وجوههم يخمشون أقوام عىل

أعراضهم. يف ويقعون الناس يغتابون
معرش «يا فقال: بيوتهن، يف العواتق36 أسمع حتى هللا رسول خطبنا الرباء: وقال
تتبع من فإنه عوراتهم، تتبعوا وال املسلمني تغتابوا ال بقلبه، يؤمن ولم بلسانه آمن من

بيته». جوف يف يفضحه عورته هللا تتبع ومن عورته، هللا تتبع أخيه عورة
يدخل من آخر فهو الغيبة من تائبًا مات من السالم: عليه موىس إىل أوحي وقيل

النار. يدخل من أول فهو عليها مًرصا مات ومن الجنة،
الدرهم إن فقال: شأنه37 وعظم الربا فذكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خطبنا أنس: وقال
الرجل، يزنيها زنية وثالثني ست من الخطيئة يف هللا عند أعظم الربا من الرجل يصيبه

املسلم. الرجل عرض الربا وأربى

املخلوقات. من الوضيع الصنف هذا إىل لتوجه إال الشتم ألفاظ تخلق لم 34
والتناجش النجش عن والنهي فيها، فيقع اآلخر لرياك ثمنها من بأزيد السلعة تستام أن هو التناجش 35

الرسول. عهد قبل الناس عرفه قديم مرض التجارية املناورات بأن يشهد
أدركت. ما أول الشابة وهي عائق جمع العوائق 36
وأذاه. خطره تجسيم الربا شأن تعظيم من املراد 37
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يقعص كما أقعص هذا لصاحبه: رجل قال الزنا يف ماعًزا هللا رسول رجم وملا
جيفة! ننهش هللا، رسول يا فقاال: منها! انهشا فقال: بجيفة معه وهما ملسو هيلع هللا ىلص فمر الكلب!

هذه. من أنتن أخيكما من أصبتما ما فقال:
الجسد.38 يف األكلة من املؤمن الرجل دين يف أرسع للغيبة وهللا الحسن: وقال

ولكن الصالة، يف وال الصوم، يف العبادة يرون ال وهم السلف أدركنا بعضهم: وقال
الناس. أعراض عن الكف يف

كالب إدام فإنها والغيبة إياك له: فقال آخر يغتاب رجًال الحسني بن عيل وسمع
الناس.

لغرضني: النصوص هذه نقل أطلنا وإنما
االغتياب، بتقبيح الصوفية اهتمام عىل داللتها األول:

النفيس، الكالم من جميًعا فهي األدبية، الصور من فيها ما والثاني:
الكتاب. هذا عىل هللا من نعمة فتكون القارئني أحد بها ينتفع أن لنرجو وإنا

يف أو بدنه يف بنقص ذكرته سواء بلغه، لو يكرهه بما أخاك نذكر أن هي والغيبة
وداره ثوبه يف حتى دنياه، يف أو دينه، يف أو قوله، يف أو فعله، يف أو خلقه، يف أو نسبه

ودابته.39
والغمز واإليماء واإلشارة بالتعريض أذاها يتحقق بل اللسان، عىل تقترص ال وهي

حرام. وهو الغيبة يف داخل فهو املقصود يفهم ما وكل والحركة، والكتابة والهمز
والجرائد الكتب يف ينرش ألنه االغتياب؛ أنواع أشنع عرصنا يف هو بالكتابة واالغتياب

أرض. إىل أرض من فيطري واملجالت
كان إذا رأيناه) من بعض أو اليوم، بنا مر من (بعض تقول: أن الغيبة ومن
إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان فقد حاز عينه يفهم لم فإذا معينًا، شخًصا منه يفهم املخاطب

وكذا.40 كذا يفعلون أقوام بال ما قال: شيئًا إنسان من كره

الغيبة هي واألكلة األجساد، يفرع وبيل مرض وهي الحكة، هي تبعة وبوزن والكرس بالضم األكلة 38
مجاًزا.

ص١٤٥. ج٣ اإلحياء 39
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أحد املستمع ملسو هيلع هللا ىلص: قال املغتاب، رشيك الساكت بل غيبة، بالغيبة والتصديق
املغتابني.40

قدر وإن خاف، إن بقلبه أو بلسانه، ينكر أن إال الغيبة إثم من املستمع يخرج وال
الغيبة. إثم لزمه يفعل آخر بكالم الكالم قطع أو القيام عىل

ما اإلثم من يخرج وال نفاق، فذلك بقلبه لذلك مشته وهو اسكت، بلسانه: قال وإن
بقلبه.40 يكرهه لم

هللا أذله نرصه عىل يقدر وهو ينرصه فلم مؤمن عنده أذل من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال
الخالئق. رءوس عىل القيامة يوم

يوم عرضه عن يرد أن هللا عىل حًقا كان بالغيب أخيه عرض عن رد من وقال:
القيامة.

النار. من يعتقه أن هللا عىل حًقا كان بالغيب أخيه عرض عن ذّب من أيًضا: وقال
أسباب أرجع وأنا الناس، بأخالق برصه عىل تدل للغيبة أسبابًا الغزايل عرض وقد
الناس أقدار من يحط أن يريد فهو باالنحطاط، املغتاب شعور هو واحد سبب إىل الغيبة

باملفضول. الفاضل فيتساوى منحطون جميًعا الناس أن املألوف من ليصبح
العلم أن الجمهور ويوهموا أنفسهم ليوهموا العلماء باغتياب يولعون والجهالء

األخالق. متانة من الجاهلون يدعيه فيما كلها املزايا وأن صغرية، مزية
وما محسود، نعمة ذي فكل السفهاء، ألسنة من العلماء أعراض تسلم لم هنا ومن
واملهازيل الجهالء صدور به ضاقت إال اجتماعية أو أدبية أو علمية بمنزلة رجل ظفر

واملتخلفني.
من أمان يف بأنهم الفضل أهل فيثق الناس أخالق تصح أن قبل الدهر وسينقيض

املنحطني. ومكايد املرجفني، وإرجاف املتقولني، تقول
ال الذين الرفاق صورة اليوم إىل الغزايل عهد من حية تزال ال التي الصور ومن
الرفقاء ومجاملة األقران «موافقة سماه ما وهي الناس، لحوم بأكل إال مجالسهم تطيب
عليهم، أنكر لو أنه األعراضفريى بذكر يتفكهون كانوا إذا فإنهم الكالم، عىل ومساعدتهم
ويظن املعارشة، حسن من ذلك ويرى فيساعدهم، عنه ونفروا استثقلوه، املجلس قطع أو
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إظهاًرا لغضبهم يغضب أن إىل فيحتاج رفقاؤه يغضب وقد الصحبة، يف مجاملة أنه
واملساوي».41 العيوب ذكر يف معهم فيخوض والرضاء الرساء يف للمساهمة

ال الذي الدميم العرص الحارض: العرص يف جديدة ألوانًا الصورة هذه أخذت وقد
فيها يكون أن املجالس تقاليد من وصار واالنحطاط، والرقاعة البذاءة أهل إال فيه يفوز
والبهتان. الزور سماع غري يغذيها ال التي الرشهة لآلذان املحرمة الفواكه يقدمون سفهاء
للمجالس، اليوم يصلح ال الحديث لغو يف الخوض عن لسانه يصون الذي والرجل
بالدس فوصلوا املخبول الدهر رفعهم الذين من املجالس تلك أصحاب كان إذا سيما وال

واألرشاف. األحرار عنه يعجز ما إىل والكيد
أغلب يف الدين ورجال الدين، رجال فيها يقع الغيبة من دقائق عىل الغزايل نبه وقد

الرياء. فيها يغلب التي العصور يف سيما وال والعجرفة، الغفلة أهل من أحوالهم
قال: وأعرف، أبرص بأحوالهم فهو للغزايل الكلمة ولنعط

رشور ألنها وأدقها؛ أغمضها فهي الخاصة يف هي التي الثالثة األسباب وأما
بها الشيطان شاب ولكن خري، وفيها الخريات، معرض يف الشيطان عرضها42

الرش:
الدين يف والخطأ املنكر إنكار يف التعجب داعية الدين من تنبعث أن األول:
ويكون صادًقا، يكون قد فإنه فالن! أمر من رأيت ما أعجب ما فيقول:
فيسهل اسمه يذكر وال يتعجب أن حقه كان ولكن املنكر، من تعجبه
حيث من وآثًما مغتابًا به فصار تعجبه إظهار يف اسمه ذكر عليه الشيطان
وهي جاريته يحب كيف فالن من تعجبت الرجل: قول ذلك ومن يدري. ال

جاهل! وهو فالن يدي بني يجلس وكيف قبيحة،
قد فالن مسكني فيقول: به يبتيل ما بسبب يغتم أن وهو الرحمة، الثاني:
الغم ويلهيه االغتمام دعوى يف صادًقا فيكون به! ابتىل وما أمره، غمني
ورحمته غمه فيكون مغتابًا به فيصري فيذكره اسمه ذكر من الحذر عن
واالغتمام والرتحم يدري، ال حيث من رش إىل ساقه ولكن تعجبه، وكذا خريًا،

ص١٤٨. ج٣ اإلحياء 41
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ثواب به ليبطل اسمه ذكر عىل الشيطان فيهيجه اسمه ذكر دون ممكن
وترحمه. اغتمامه

رآه إذا إنسان قارفه منكر عىل يغضب قد فإنه تعاىل، هلل الغضب الثالث:
عليه غضبه يظهر أن الواجب وكان اسمه، ويذكر غضبه فيظهر سمعه أو
اسمه يستمر أو غريه، عىل يظهره وال املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر
عن فضًال العلماء عىل دركها يغمض مما الثالثة فهذه بالسوء، يذكره وال
كان تعاىل هلل كان إذا والغضب والرحمة التعجب أن يظنون فإنهم العوام؛

خطأ.43 وهو االسم، ذكر يف عذًرا

الرابع القرن يف آفاتهم من هو الخامس القرن يف الدين رجال عن الغزايل قاله وما
وروحه ولطفه بأدبه إليك فيوحي الدين رجال من برجل تتصل أن جًدا النادر ومن عرش.
خطبهم يف والجعجعة القعقعة غري يعرفون ال وهم ذلك يكون وكيف الهداية، معاني
هللا، إىل الدعوة يف املجالت وينشئوا الكتب يؤلفوا أن لهم يتفق وقد ومقاالتهم! وأحاديثهم
النور، إىل الظلمات من الناس نقل عن فيعجزون والروحانية البشاشة تنقصهم ولكن

الضالل. إىل الهدى من أحيانًا ينقلونهم وقد
التعاليم فشيوع الحديث، بالعرص متصلة وعقلية وجدانية أزمة إىل ذلك رجع وربما
بالفعل وهم الجديد، الجيل مع حرب يف أنهم الدين رجال أوهم املدنية واألنظمة املدنية
يف اإلرساف عىل يحملهم الهزيمة من والخوف الظن بسوء املشبع الروح وهذا حرب، يف

الحنيف. الدين أدب عىل والخروج املآثم، يف بالوقوع الجديد الجيل أبناء اتهام
الناس يلقاها ال كريهة طلعة الدين رجل طلعة صارت اإلرساف هذا وبفضل
يطول وال مساويهم، عن بالكشف إال يهتم وال عيوبهم، إىل إال ينظر ال ألنه بالرتحيب؛
عىل يدلهم أن واجبه من أن لعرف عقل ولو والتأنيب، للتقريع مجاًال يجد حني إال لسانه

والهداية. للخري صالحيتهم مبلغ
عجزوا فقد إليهم، والتشوف لهم الناس حب الحب، نعمة الدين رجال ُحرم وإذا
الناس يحدث ال الذي البغيض الواعظ من ينتظر ال والخري الدين، نرصة عن تاًما عجًزا

يكرهون. بما إال

ص١٤١. ج٣ اإلحياء 43
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رجًال يزال ال فالقسيس القسيسون، عليه يقدر عما األشياخ يعجز أن املؤلم ومن
والرتغيب برفق. ويقتلها أهواءهم، ليعرف ويسامرهم ويسايرهم الناس يداخل لطيًفا
األحقاد تشيع أن قبل كذلك أشياخنا كان وقد الرتهيب، من أكثر القسيس لسان عىل
بالبشاشة فيمألها البلد يدخل الطريقة» «شيخ كان يوم والدينية، املدنية األحزاب بني

والروحانية.
أن يف كبري واألمل ومرشدين، هادين البالد يف يسريون وعاظ اليوم مرص ويف
قلوب إىل ليصلوا والرفق والبشاشة الوداعة فيهم فتكون الصوفية؛ بأخالق يتخلقوا
فيتصلون الرشيدة السياسة إىل يوفقون وقد الصالحات، األعماق يف ويحببوهم الناس،
الحنيف، الدين بأدب التأدب إىل ويشوقونهم وموظفني، معلمني من األقاليم يف بمن
يف والشناوي واملرصفي الشعراني بها يتمتع كان التي املنزلة إىل الواعظ يصل ويومئذ
والخواص. العوام قلوب عىل الحق باألدب يسيطرون الصوفية كان حني العارش، القرن
إليها يرجع لو نود بيض صحائف ذلك يف وله الغيبة، عالج يف الغزايل أفاض وقد
يتدبر بأن يويص وهو حال، إىل حال من تنقله فقد اإلحياء، من الثالث الجزء يف القارئ
نفسه يف عيبًا يجد لم وإذا نفسه، بعيب اشتغل عيبًا فيها وجد فإن نفسه، يف املرء
من امليتة لحم وأكل الناس ثلب فإن العيوب، بأعظم نفسه يلوثّن وال تعاىل، هللا فليشكر

العيوب. أعظم
أن تعلم أن ذلك عالج فقال: إلخوانه مجاملة الغيبة يف يشرتك عمن تحدث وقد
أن لنفسك ترىض فكيف املخلوقني. رضاء يف سخطه طلبت إذا عليك يغضب تعاىل هللا
وذلك تعاىل؛ هلل غضبك يكون أن إال لرضاهم، رضاه فترتك موالك وتحتقر غريك توقر
إذا رفقائك عىل أيًضا هلل تغضب أن ينبغي بل بسوء، عليه املغضوب تذكر أن يوجب ال

الغيبة.44 وهي الذنوب بأفحش ربك عصوا فإنهم بالسوء، ذكروه
إخزاء منه فمقصودك االستهزاء وأما فقال: به استهزاء غريه يغتاب من عىل وتكلم
الصالة عليهم والنبيني املالئكة وعند تعاىل هللا عند نفسك بإخزاء الناس عند غريك
عن ذلك ألدهشك القيامة يوم وخزيك وخجلك وجنايتك حرستك يف تفكرت فلو والسالم،

صاحبك.44 إخزاء
الظن. سوء وهي بالقلب، الغيبة يحرمون والصوفية
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رضرها ولكن اإليذاء، قليلة ألنها باملجتمع؛ صلتها حيث من هينة غيبة وهذه
نفسك. صفاء وتضيع وجدانك، وتزعزع ضمريك، وتشغل قلبك، تفسد ألنها عليك؛ راجع
والجمال. الخري صور غري فيه يكون فال سوء كل من تاًما خلًوا قلبك يخلو أن والواجب

باالغتياب. أذيتهم من واستقالة والتأسف والتوبة الندم هي الغيبة وكفارة

والسعاية النميمة قبح

سيئة آفة وهي بعض، يف بعضهم الناس آراء نقل وهي النميمة، يبغضون والصوفية
للناس. الخري حب الحب، نعمة من املحرومون إال يقرتفها وال العواقب.

سعاية. سميت جانبه يخاف من إىل النميمة كانت وإذا
السعاية ألن السعاية؛ من رش السعاية قبول أن نرى نحن الزبري: بن مصعب قال
حيث صدقه؛ يف لئيًما لكان قوله يف صادًقا كان فلو الساعي فاتقوا إجازة، والقبول داللة

العورة.45 يسرت ولم الحرمة يحفظ لم
له فقال برش، قصصه يف يذكرك يزال ما األسواري إن عبيد: بن لعمرو رجل وقال
حني حقي أديت وال حديثه، إلينا نقلت حني الرجل مجالسة حق رعيت ما هذا، يا عمرو:
تجمعنا، والقيامة يضمنا، والقرب يعمنا، املوت أن أعلمه ولكن أكره، ما أخي عن أعلمتني

الحاكمني.46 خري وهو بيننا، يحكم وهللا
عىل يحمله يتيم مال عىل فيها نبه رقعة عباد بن الصاحب إىل السعاة بعض ورفع

الرقعة: ظهر عىل فوقع لكثرته، أخذه
فخرسانك النصح مجرى أجريتها كنت فإن صحيحة، كانت وإن قبيحة، «السعاية
شيبك خفارة يف أنك ولوال مستور. يف مهتوًكا نقبل أن هللا ومعاذ الربح، من أكثر فيها
امليت بالغيب. أعلم فاهلل العيب، ملعون يا فتوّق مثلك، يف فعلك يقتضيه بما لقابلناك

هللا».47 لعنه والساعي هللا، جربه واليتيم هللا، رحمه
واملنقول عليك، بالشتم املجرتئ هو لكان إليك، النمام نقله ما صح لو بعضهم: وقال

بشتمك. يقابلك لم ألنه بحلمك؛ أوىل عنه

ص١٥٨. ج٣ 45
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األخالق رجال من غريهم وبني الصوفية بني الفرق يف ختامية كلمة

الخالص، طرق إىل خفيفة إشارات وأرشنا املهلكات، من ألوانًا عرضنا فقد بعد، أما
إىل الوصول إال أردنا فما واملنجيات، املهلكات رشح يف نطيل أن يوجب ال البحث ومنهج
الخلقية. الشخصية تقوية عىل الصوفية جانب من الشديد الحرص بيان هو واحد غرض
ما نحو عىل ويغضبون يرضون فهم جديد، بيشء يأتوا لم الصوفية إن يقال: قد
آفات من الشديد التحرز هو الصوفية به امتاز ما إن ونقول: األخالق، رجال لسائر يقع
القارئ يرجع أن لنرجو وإنا والقلوب، النفوس أهواء تعرف يف املوصل واإللحاح األخالق،
واملنجيات املهلكات رضوب الغزايل رشح فقد اإلحياء، كتاب من والرابع الثالث الجزء إىل
جذاب، شائق بأسلوب واملنقول املعقول بني وجمع تفصيل، أوسع وفصلها وافيًا، رشًحا
جديد. من نفسه درس إىل الرجوع بوجوب أحس إال الغزايل مؤلفات إنسان عرف وما
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القول فصلت فقد الكتاب، هذا عليه قام الذي باألساس التذكري إىل أحتاج أحسبني ما
يجعل ارتباًطا ببعض الكتاب أجزاء بعض بارتباط مرة غري واعتذرت التفصيل، كل فيه
البحت، الخلق أو الرصف األدب يف الواحد البحث يكون أن األحيان بعض يف العسري من
وكذلك األخالقية، أو األدبية الخصائص غلبة عىل مبنيًا التقسيم يكون أن إال يبق فلم
األخالق. يف الثاني والجزء األدب، يف األول الجزء فجعلت الكتاب، هذا تبويب يف صنعت
مرجًعا الكتاب هذا نجعل بأن وهممنا واملراجعات الدراسات يف الشوط بنا امتّد وقد
من به هممنا عما رصفنا البحث ملنهج الوفاء ولكن الصوفية، اآلراء لجميع شامًال
ويف واألخالق، األدب يف التصوف تأثري بيان إال غايتنا كانت فما واالستقصاء، االستطراد
فذلك واملحققني، الشارحني وقفة باب كل عند نقف أن منا يطلب ال الحال هذه مثل
قوت يف املكي صنع ما نحو عىل الصوفية األخالق رشح يف كتابًا يؤلف ممن يطلب

الدين. علوم إحياء يف والغزايل القلوب،
لألدب األساسية الخصائص بيان عىل حرصنا أننا األول الجزء يف القارئ شهد وقد
طريق عن التصوف معاني حملت التي والفقرات األشعار عىل الكالم يف وأسهبنا الصويف،
صالت، من املجتمع وبني األدب ذلك بني ما بإظهار واهتممنا التلميح، أو الترصيح
عاش التي البيئات يف واالجتماعية الفكرية الروح كانت كيف بها نعرف وثيقة فاتخذناه

القوم. أولئك فيها
والفقرات؛ األشعار تلك نحلل ونحن والعقلية األدبية مزالقهم ننصعىل أن يفتنا ولم
من بها يهتدي أدبية أحكام الكتاب هذا يف تكون أن يوجب البحث منهج أن رأينا ألننا

الصوفية. أدب يراجع
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التطويل، إىل األطناب من نخرج فلم واالعتدال القصد حدود يف كله ذلك جرى وقد
تكفي التي الشواهد عند وقفنا وإنما والفلسفية، األدبية الشخصيات عرض يف نرسف ولم
كل تكن لم مثًال العطائية فالحكم التصوف، ميدان يف الفلسفي أو األدبي املذهب لبيان
والحالج وأمثال، نظائر لها الفارض ابن وأشواق النوع، هذا من الصويف األدب عرفه ما
الذي الشلمغاني فهناك الوجود، بوحدة القول سبيل يف استشهدوا من وآخر أول يكن لم
عىل فليرس والشخصيات األنواع درس يف يميض أن شاء فمن بغداد، يف جثته أحرقت

الطريق. له مهدنا فقد هللا بركة
حني إال البحث منهج يثقل كاد إلحاًحا والتبيني الرشح يف ألححت أني أذكر وما
عىل غامضة ظلت النظرية هذه أن ذلك يف وحجتي الوجود، وحدة نظرية عىل تكلمت
عرضها عن جبنوا فهموها والذين األقلون، إال الباحثني من يفهمها ولم األجيال، اختالف
جهل من يخلو ال إيمانًا بها يؤمنون كانوا فهموها من وأكثر رصيًحا، واضًحا عرًضا
يف أثرها فبينت واستطردت نزيهة، بحيدة عليها وما لها ما أدرس أن فرأيت وسخف،
الوثنية، املذاهب إىل رجعة بأنها بالقول القارئ أنطق وكدت والشعبية، الصوفية املذاهب
التأمل عند وهذا األشياء، من كثري يف األلوهية نرى أن يفرض الوجود بوحدة فالقول

اليونان. ألساطري الرجعة من صورة إال ليس
فاملذاهب والتشيع، التصوف أقطاب عىل الغضاضة من شيئًا ذلك يف رأى وما
طرائق من نجهلها بطرائق الناس إىل وتنتقل بعض، عن بعضها يتسلسل الفلسفية
ثقال أعباء تحت يرزح الواقع يف اإلنسان ألن احتساب؛ وال وعي بال فيتقبلونها الوجود
جريدة يف نرشته الذي املقال يف ذلك رشحت وقد واملذاهب، والعقائد األفكار مواريث من
نظنه ما أن برصاحة أقرر وأنا برول، ليفي الفيلسوف عىل الرد يف سنني منذ البالغ
من حينًا أثره تضاءل قديم محصول التحقيق عند هو الديانات لبعض أصيلة خصائص
وإن والوثنية الكون، نظام ذلك اقتىض حني والطرافة الحيوية إليه رجعت ثم الزمان

الوجود. بوحدة واإليمان والخيال الشعر عىل قام صحيح دين املؤمنون استقبحها
بالتقصري. يتهمنا فال يفعل وعساه باإليجاز، منا يكتفي أن مرات القارئ رجونا
الطريقة عىل القرآن آيات بعض فرس حني الشاذيل الحسن أبو صنع ما إىل مرة أرشنا وقد
كما األسلوب ذلك عىل القرآن فرسوا من جميع إىل ألرشنا اتسع املجال كان ولو الصوفية،
روحية، ملعان رموز القرآن آيات أكثر أن رأوا الذين من وغريه عىل سلطان مأل صنع

واجب. عليه النص ولكن جدال، بال اعتساف وهذا
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لتكلمنا املجال اتسع ولو روحية، وجهة الفجور أشعار وّجه من إىل كذلك وأرشنا
الروحية املعاني فنقلوا القضية عكسوا بمن ونوهنا الصنيع، هذا صنعوا ممن كثري عىل

حسية.1 أذواق إىل
وليت! ليت

تمثلناه ما نرشح فمضينا الظهر تقصم التي الشواغل من أعفانا كان الزمان ليت
واألخالق. األدب عالم يف التصوف أحدثها التي الثورة من تحققناه ثم وتصورناه

أنصار عن قليًال فتحدثنا الغزايل) عند (األخالق كتاب ألفنا حني القاعدة وضعنا لقد
أننا ولو الفيلسوف، ذلك مذاهب تصوير يف ظاهر أثر لذلك وكان وخصومه، الغزايل
هذا التضح التصوف وخصوم التصوف أنصار عىل للكالم الكتاب هذا يف بابًا عقدنا
فقد اإلغفال، كل الناحية هذه نغفل لم أننا يعزينا ولكن اتضح، مما أكثر الفلسفي املذهب
للتصوف ما وبينا خالف، من الرشيعة ورجال الحقيقة، رجال بني فيما القول بسطنا

شافيًا. بيانًا عليه وما
التصوف، أثارها وفلسفية أدبية ثروة هناك أن إىل القارئ تنبيه من مفر ال ولكن
غري كتاب يف يثريها من تنتظر الثروة وهذه واألخالق، األدب يف تأثريه عىل الشاهد وهي
من بسالسل مقيدون ونحن البحث، منهج نتخطى أن مقدورنا يف كان فما الكتاب، هذا
الحديث يف اإلفاضة وتكره األصول عند الوقوف توجب التي الجامعية التقاليد هي حديد

الكتاب. نظام يغاير الرسالة نظام ألن الفروع؛ عن
ولكنا الشيعة، وتصوف السنة أهل تصوف بني للفرق بابًا نعقد أن النية يف وكان
الفتات، كبري الخالف هذا يعريون ال فالصوفية التفرقة، لهذه موجبًا نر لم التأمل عند
يف هو وإنما األكثرون، يتوهم كما دينيًا خالًفا ليس والشيعة السنة أهل بني والخالف
من والصوفية جهول، أو غافل فهو ذلك بغري قال ومن سيايس، خالف صوره أغلب
الحالج يرون السنة أهل من والصوفية سني، وهو أساتذتهم من الغزايل يرون الشيعة
للتصوف ألن املذهبية؛ الفروق هذه عن تسكت التصوف وكتب شيعي. وهو أساتذتهم من

ذلك. تفوق غاية
الصوفية املذاهب تأثر رشح وهي الوقت، اتسع لو تنفع محاولة هناك كانت ولكن
أتم فيها ينشأون التي باألرض متصلون الصوفية أن عندنا املؤكد فمن املحلية، بالبيئات

ص١١). ج١ املنسجم الغيث (انظر عربي ابن شطحات به أولوا ما الباب هذا من 1
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الفقيه يعانيها ال مشكالت يعاني املرصي فالفقيه الفقهاء، مثل ذلك يف ومثلهم اتصال،
الخالف كان فقد ذلك، عىل الشاهد هي حنيفة أبي حياة يف النبيذ تحليل وقصة العراقي،

التصوف: يف كذلك والحال العراق2 أهل يشغل مما الرشاب حول
صدر عاناها التي واألزمات مرصية، معضالت الشعراني بها اهتم التي فاملعضالت
أنشأها األخالقية املشكالت من ألوان الشريازي فعند فارسية، أزمات هي الشريازي الدين
درس يف يتعمق من يدركه خاص لون لها عنده املريدين وآداب فيه، عاش الذي البلد
ذوق فله خاص، فصل يف الفيلسوف هذا عن لتحدثنا املجال اتسع ولو «األسفار»، كتاب

واملجون. التصون بني الفارق حفظ مع مراميه بعض يف الخيام عمر ذوق يشبه
ليت؟ شيئًا ينفع وهل ليت! ثم ليت

تستحق وأخالق أذواق فلهم العرصالحارض، يف الصوفية عىل نتكلم أن استطعنا ليتنا
وإن فيلسوف، رجل فيهم فليس األدبي، بمحصولهم الظن سوء عاقنا ولكن التسجيل،

املتحذلقون! فيهم كثر
والتجريح. النقد فيها يغلب أصول عىل الكتاب هذا أقمنا أننا ذلك إىل يضاف

اإليذاء. أشد يؤذيهم قد الحرية بهذه لألحياء والتعرض
منزهني الصوفية يرى القلب طيب رجل رجلني: العرصغري هذا صوفية يف رأيت وما
التعرض عن قلمي صنت وقد االنحالل، من بابًا التصوف يرى جاهل ورجل املالم، عن

وذاك. لهذا
ظاهرة وهي التصوف، لدراسة امليل أشد يميل الحارض العرص عقل نرى هذا ومع
التصوف يف الباحثني أغلب كان وإن الروحية، املعاني عىل الناس بإقبال تبرش حسنة

االجتماعية.3 أو الفلسفية الناحية من إال إليه ينظرون ال العهد لهذا
كتب بما الطواف توجب كانت اإلسالمي التصوف دراسة أن عىل النص من بد وال
يف عظيم مقام لهم صوفية والرتك الفرس ففي الرتكية، واللغة الفارسية اللغة يف عنه
عربية مؤلفات عىل اعتمدنا فقد اإلغناء؛ بعض ذلك عن أغنانا هللا ولكن واألخالق، األدب

صباه. يف املرحة بحياته صلة له النبيذ عن حنيفة أبي دفاع إن لقلنا األدب ولوال 2

الرشقيني من الباحثني توجيه يف تأثري لها التصوف بدرس املسترشقني عناية بأن القول جاز ربما 3

بني اإلسالمي التصوف بدرس اهتموا من وأشهر الزمان، من حينًا عنه سكتوا أن بعد التصوف لدرس
اإلنجليزي. ونيكلسون الفرنيس ماسينيون املسترشقني
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أكثر يف التأليف لغة هي العربية اللغة كانت يوم اإلسالمية، القومية يمثلون مؤلفوها كان
اإلسالمية. األقطار

تباعدت وإن تمثيل أجمل الكتاب هذا يف ممثلة الصوفية روح القارئ يجد وكذلك
وشعوب. قبائل إىل وانقسموا املنازل، بهم

غضاضة وال العطف، أشد الصوفية عىل عطفنا األحوال أغلب يف أننا القارئ رأى وقد
عند «األخالق كتاب يف صنعنا ما نحو عىل الصوفية يتعقب أن للباحث يتفق فقد ذلك، يف
عن املنصف يرصف ال وهفواتهم أغالطهم عىل والنص الصوفية تعقب ولكن الغزايل»،

األخالق. رجال بني العالية بأخطارهم االعرتاف
والنفسية الفلسفية املعارف ألوان عىل تدلنا عميقة دراسة الصوفية مؤلفات ودراسة
القديم بني الصلة وهم املسلمني، عند النفس علماء هم فالصوفية األسالف، عرفها التي
ابتكره الذي والحديث واملرصيون، والهنود والروم الفرس عرفه الذي القديم والحديث،

واملسلمون. العرب
فأرسططاليس جًدا، بعيد الغزايل مثل وباحث أرسططاليس، مثل باحث بني والفرق
فيهتم الغزايل أما العقل، إقناع غري يهمه وال النظرية، الناحية من األخالق أصول يبحث
ذلك مع وهو القلوب، يحرك خالب بأسلوب واألمثال الشواهد ويسوق القلب، بإنارة
أرسططاليس كتاب فقارئ النظرية، الوجهة من وتحليلها األخالق تعليل عن يغفل ال

ومهتديًا. عامًلا يخرج الغزايل كتاب وقارئ عامًلا، يخرج
ابن بني وفاضلنا والغزايل، أرسططاليس بني املفاضلة عن النظر لغضضنا شئنا ولو
يحتاج ال املذهبني بني والفرق واعظ، والغزايل معّلم، مسكويه فابن والغزايل، مسكويه

بيان. إىل
فقد الغزايل، وكتاب املكي، كتاب بني وازنوا حني القدماء إليه تنبه قد به نقول وما

النور. يورثك القوت وكتاب العلم، يورثك اإلحياء كتاب قالوا:
وال الروحية، النزعة عليه غلبت القلوب قوت يف املكي ألن كذلك األمر كان وإنما

العلمية. النزعة عليه غلبت فقد اإلحياء يف الغزايل كذلك
إىل تتغلغل أن يجب وإنما العقل، قبول فهمها يف يكفي ال األخالق أن الواضح ومن

وجدانية. جارحة الخلقي الحس يصبح بحيث القلب
يعللون فالفالسفة األخالق، رجال وبني الصوفية بني الفرق يظهر النقطة هذه وعند
الشخصية ربط ذلك عىل فيزيدون الصوفية أما والعقل، املنطق حدود يف ويحللون
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هو الصوفية عند والوازع العقل، هو الفالسفة عند فالوازع الدينية، بالشخصية الخلقية
والجمال. والجالل والجربوت القوة ذي هللا مع األدب ومراعاة والوجدان العقل

العملية. باألخالق يستهينون ناًسا الصوفية يف إن يقال: قد
األعمال. ويحتقرون الظواهر، يحتقرون قوم الصوفية ففي حق، وهذا

إال الظواهر عىل يثورون ال ألنهم أخالقية؛ مكانة لهم الظاهر ضاللهم عىل وهؤالء
أوفياء. تابعون وهداهم ضاللهم يف فهم الوجود، قاطرة تجرها عربات أنهم يعلمون وهم
وال تتقدم ال أن املهم ولكن األخالق، نظام من املأثور مع تنساق أن املهم وليس

ضالل. عىل أو هدى عىل بأنك شاعر وأنت إال تتأخر
باملفاتي تموج شعرية قوة إىل الوجود حولوا ألنهم جميل؛ زيغ الصوفية بعض وزيغ

واألعاجيب. بالغرائب وتزخر
نقية الخلقية الشخصية يحفظوا أن استطاعوا قد أنفسهم عىل املرسفون وهؤالء
أنفسهم يتصوروا ولم الغيوب، عالم أرادها مقاصد واآلثام الرشور تصوروا فهم سليمة،
واملكابرة، العناد شوائب من خالصة ضمائرهم بقيت وبذلك الربانية، العزة عىل ثائرين

األجيال. اختالف عىل والطيب بالعطر ينفح األثيم أدبهم فعاش
وهداهم ضاللهم يف الصوفية أن وهي واضحة، حقيقة إىل كله ذلك من ونخلص
كرهوا وقد نظام، وللخواص نظام، عندهم فللعوام األخالق، جواهر يعرفون قوًما كانوا
األشخاص، باختالف وتتشكل تتلون فاألخالق الخواص، به نحدث بما العوام نحدث أن

وسداد. حصافة من تخلو ال نظرة وهذه
رجال رأي يف وهذا األنبياء، عىل وثار املقدسة الكتب عىل ثار من الصوفية ويف
الخلقية الشخصية يمنح ألنه األخالقية؛ الوجهة من جًدا عظيم ولكنه موبق، كفر الرشع
األنبياء وقف كما لوجه، وجًها هللا أمام الرجل وتقف العوائق، جميع تجرتف ساحقة قوة

بالقليل. هذا وليس واملرسلون،
وبعض النصارى، بعض فيه وقع ما تدبرنا إذا إال النظرة هذه قيمة تظهر وال
البيئات يف املواهب عطل للنصوص املطلق فالخضوع للنصوص، االستعباد من املسلمني
من صورة إال يكن لم أشياخهم أمام املتصوفة بعض وخضوع واإلسالمية، النرصانية
فيما هي الصوفية من األحرار وجرأة والرهبان، القسيسني أمام النصارى بعض خنوع
األرثوذوكسية الكنيسة عىل النصارى من جمهور أقامها التي الثورة أساس أفرتض
املسلمني؛ من الصوفية تالميذ هم النصارى من فالربوتستانت الكاثوليكية، والكنيسة
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بينهم يكون أن الصوفية أحرار رفض كما وسيط، هللا وبني بينهم يكون أن رفضوا ألنهم
وسيط. هللا وبني

أثًرا إال تكن لم الصور عبادة عىل النصارى بعض ثورة أن فيه يتضح يوم وسيأتي
الصوفية. املذاهب عىل القسيسني بعض الطالع

من املعتدل النرصاني يقبل كما يشء، كل شيخه من يقبل املعتدل الصويف إن
يقدم كما والحديث، القرآن عىل شيخه كالم يقدم املعتدل والصويف يشء، كل القسيس
جميع فريفض الثائر الصويف أما اإلنجيل، كالم عىل الرهبان كالم املعتدل النرصاني
برصاحة: أقول وهنا دليل، وال مرشد بال عنه والفهم هللا مخاطبة إىل ويتسامى النصوص

الدين.4 رجال غضب وإن الخلقية، الشخصية لبناء متني أساس هذا إن
السؤال: هذا يصورها الخطورة من غاية يف شبة تعرض وهنا

اآلراء؟ هذه مع املجتمع يسلم كيف
الباب تفتح ألنها االنحالل؛ أنواع ألخطر املجتمع تعّرض اآلراء هذه بأن ونجيب
اآلراء هذه تصلح أن قبل ودهور وستميصدهور األخالق، أدعياء من والواغلني للطفيليني

الناس. جميع عليها يعيش رشيعة تكون ألن
الشطط آفات من معاىف سليًما تعيش أن عىل يروضك الذي هو الصحيح الخلق إن
خلق أو هللا خلق من وتعارشهم تسايرهم من مع واحد سلك يف وينظمك والجموح،

الشيطان.
والعاقل

عن مسئول أنه يفهم الذي هو — الخلقية الشخصية صاحب أعني — والعاقل
الخرسان. ويأمن الربح يضمن بحيث واالقتصادية األدبية منافعه مراعاة

واإلثم الرب من شيئَا أدع ال أن أريد وأنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتيت قال: وابصة أن ص١١٥ الورع كتاب يف 4

فإنه منه أدنو دعوني فقلت هللا رسول عن وابصة يا إليك فقالوا: الناس أتخطى فجعلت عنه أسأله إال
رسول يا أخربني فقلت: تسألني؟ أو عنه تسألني جئت بما أخربك وابصة، يا فقال: إىل، الناس أحب من
صدري، بها ينكت وجعل أصابعه، فجمع قال: نعم. قلت: واإلثم، الرب عن تسألني جئت فقال: هللا
واإلثم النفس، إليه فاطمأنت القلب، إليه اطمأن ما الرب نفسك، استفت قلبك، استفت وابصة، يا ويقول:
الشخصية االستقالل إىل دعوة وهذه … وأفتوك الناس أفتاك وإن الصدر، يف وتردد النفس يف حاك ما

الخلقية.
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واألخالق األدب يف اإلسالمي التَّصوف

عن تبعدهم سليمة مريديهم رياضة عىل الصوفية جمهور حرص هذا أجل ومن
اإلحياء. ومؤلف القوت مؤلف صنع كالذي الشبهات، ومواطن املزالق

الخواص، وخواص وخواص، عوام، إىل: مريديهم الصوفية قّسم أيًضا هذا أجل ومن
آداب. الثالثة هؤالء من فرقة ولكل

الفطر فيه يقع ال الخصوص خصوص صوم بأن قضوا الذين هم الصوفية أليس
األعراض؟ ونهش املآثم بارتكاب الفطر يقع وإنما والرشاب، بالطعام

والذوق غالظ، أذواق لهم ناس الدنيا يف دام ما ينفع ال الرقيق الذوق هذا ولكن
مكان. كل ويف زمان كل يف آدم بني عىل الغالب هو الغليظ

املؤرخ موقف اآلراء هذه من موقفنا فإن — بعد أما من تعبنا وقد — بعد أما
كذلك، األمر وليس أهلها، من كأننا وعنف بقوة نعرضها ونحن الفلسفية، للنظريات
يف يسهب كان فقد ،— ثراه هللا —طيب الغزايل أستاذنا من وصلتنا عدوى هي وإنما
أن الناس لبعض بدا فإن اآلراء، تلك أنصار من بأنه اتهم حتى اآلراء من املردود رشح
رجال من أحد متابعة يف نفكر ال أننا فليذكروا الدين رجال يقبله ال ما بتزيني يتهمونا

البحوث. هذه أساس الفلسفية النظرية نجعل وإنما الدين،
فليكن املرصية الجامعة محصول من الكتاب هذا يكون أن شاءت املقادير دامت وما
املرصية الجامعة يف والتفكري املرصية، الجامعة يف التفكري صور من صحيحة صورة

واآلراء. واألفكار النظريات عرض يف التامة الرصاحة هو متني: أساس عىل يقوم
وشهوات القلوب، أوهام يدرس باحث عن تضيق فلن يشء، كل وسعت هللا ورحمة

العقول.
اُب﴾ اْلَوهَّ أَنَت إِنََّك َرْحَمًة لَُّدنَك ِمن َلنَا َوَهْب َهَديْتَنَا إِذْ بَْعَد ُقلُوبَنَا تُِزْغ َال ﴿َربَّنَا
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